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ขออนุโมทนาโยมญาติมิตรทุกทานที่มาทําบุญวันน้ี โดยปรารภ
โอกาสมงคลในชวงวันเกิด ที่จริงระยะนี้มีหลายทานที่เปนเจาของวันเกิด 
ก็ขออนุโมทนารวมไปพรอมกัน  

โดยเฉพาะเวลานี้ก็ใกลปใหมดวย สําหรบัปใหมน้ีโยมญาติมิตร
ทั้งหลายไดหมดทุกทาน เพราะฉะนั้นในชวงนี้ที่ใกลจะขึ้นปใหม ก็เลย
ขออวยชัยใหพรแกทุกทานพรอมกันไป สวนทานที่เปนเจาของวันเกิดก็
ไดทั้งสองอยาง คือทั้งปใหมและวันเกิดดวย 

วันเกิดเปนวันดี เพราะเราทําใหมนัดี 
ทั้งวันเกิด และวันขึ้นปใหมน้ี เปนอันวาดีทั้งน้ัน ที่วาดีก็เพราะเรา

ทําใหดีน่ันเอง ที่วาทําใหดี ทําอยางไร ก็เริ่มตั้งแตทําใจใหดี  
ทําใจใหดี ใหราเริงเบิกบานแจมใส และตั้งใจดีคิดดี ทานเรียกวา

เปนมโนกรรมที่เปนบุญเปนบุญกุศล ตอนนี้แหละมงคลเกิดขึ้นทันที  
ทีน้ีพอใจดี สบายใจผองใสเบิกบาน คิดในทางที่ดี และตั้งใจดีวา

จะทําอะไรๆ ที่เปนเรื่องดีๆ แลวตอไป ก็พูดดี ตอจากนั้นที่สําคัญก็ทํา
ออกมาขางนอกดี น่ีแหละเปนมงคลที่แทจริง 
                                                                                                               
∗ พรวันเกิด ของพระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) ในการถวายสังฆทาน ในชวงระยะวัน
เกิดของ พลโท นายแพทยดํารงค ธนะชานันท คุณนงเยาว ธนะชานันท คุณวาลิสา สิปลา 
(Valisa Sipila) ที่วัดญาณเวศกวัน เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๔๔ (ปรารภวันเกิดของ 
ดร.สุรีย ภูมิภมร ดวย แต ดร.สุรีย ติดภารกิจอยูตางจังหวัด ดร.อรพินท ภูมิภมร รวม
พิธีแทน) 
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ทําบุญวันเกิดใหเปนการเริ่มตนทีดี่ 

วันเกิดน้ันเปนเรื่องธรรมดาของชีวิต ทุกคนที่มีชีวิตยืนยาวมาจน
บัดน้ีก็เริ่มจากการเกิดทั้งน้ัน แตสําหรับชาวพุทธเราไมวาจะปรารภหรือ
นึกถึงอะไรก็ตาม ก็จะทําใหเปนบุญเปนกุศล คือทําใหเปนเรื่องดีไป
หมด  

ในการทําใหดีน้ัน สําหรับวันเกิดเราก็มองหาความหมายกอน 
โดยทั่วไปก็จะมองวาการทําบุญวันเกิดน้ัน เปนการเริ่มตนที่ดี เพราะวัน
เกิดก็คือวันเริ่มตนของชีวิตในแตละรอบป การทําบุญวันเกิดก็คือการ
เริ่มตนอายุในรอบปตอไปดวยการทําความดี โดยเริ่มตนดีดวยการทําบุญ 
ทํากุศล เรียกวาเปนนิมิตใหเกิดความสุขความเจริญ น้ีก็อยางหนึ่ง 

วันเกิด คือ วันที่เตือนใจใหเกิดกนัใหดีๆ 
ความหมายอีกอยางหนึ่งก็คือ เราพูดวาวันเกิด ก็เกิดกันมาตั้ง

นานแลวนี่ จะเกิดอยางไรอีก แตทางพระทานบอกวาเราเกิดอยูเรื่อยๆ 
เวลานี้เราก็เกิดอยูตลอดเวลา ถาเราไมเกิดอยูเรื่อยๆ เราก็อยูไมได  

การเกิดน้ีมีทั้งรูปธรรม และนามธรรม  
ในกรณีน้ี การเกิดทางนามธรรมกลับเห็นงาย คือ การเกิดทาง

จิตใจ ซ่ึงเราก็พูดกันอยูเสมอ เชน เกิดความสุข เกิดความสดชื่น เกิดปติ 
เกิดความเบิกบานใจ เกิดเมตตา เกิดศรัทธา เกิดทั้งน้ัน 

ที่เราเปนอยูน้ี เด๋ียวก็เกิดอันโนน เด๋ียวก็เกิดอันน้ี คือเกิดกุศล
หรืออกุศลในใจ ในทางไมดีก็เกิดความโกรธ เกิดความเกลียด เกิด
ความกลัว อยางน้ีไมดี เรียกวาเกิดอกุศล  

เม่ือถึงวันเกิดก็เลยเปนเครื่องเตือนใจสําหรับชาวพุทธวาใหเกิด



พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) ๓ 
ดีๆ นะ คือเกิดกุศลในใจ เราก็มาตั้งใจทําใจใหเกิดความสุข เกิดปติ 
เกิดศรัทธา เกิดเมตตา เกิดความสดชื่น เกิดความอิ่มใจ เกิดความ
แจมใส เกิดความเบิกบานใจ ถาเกิดอยางนี้เรื่อยๆ ตอไปก็จะมีความสุข 
และความเจริญอยางแนนอน 

ฉะนั้น วิธีดําเนินชีวิตอยางหนึ่งก็คือ เกิดใหดี โดยทําใจของเราให
เกิดกุศล และการเกิดที่ประเสริฐสุดก็คือการเกิดของกุศลน้ีแหละ  

เม่ือใดใจเกิดกุศล จะเปนดานความรูสึกที่สบาย ผองใส เอิบอิ่ม 
เบิกบานใจก็ตาม เปนคุณธรรม เชน เมตตา ไมตรีก็ตาม หรือเปน
ความคิดที่ดีวาจะทําโนนทําน่ี ที่เปนการสรางสรรค ชวยเหลือกัน รวมมือ
กัน เอื้อเฟอกันก็ตาม เกิดอยางน้ีแลวมีแตดีทั้งน้ัน  

น่ีแหละคือวันเกิดที่วามีความหมายเปนการเริ่มตนที่ดี เม่ือเกิด
อยางน้ีแลวตอไปก็ออกสูการกระทํา มีการปฏิบัติที่ดีไปหมด 

เราสรางวาสนา แลววาสนากส็รางเรา 
ถาใจของเราเกิดอยางน้ีบอยๆ จิตก็จะคุนเปนนิสัย คือคนเรานี้ 

อยูดวยความเคยชินเปนสวนใหญ  
เราไมคอยรูตัวหรอกวา ที่เราอยูกันน้ีเราทําอะไรๆ ไปตามความ

เคยชิน ไมวาจะพูดกับใคร จะเดินอยางไร เวลามีเหตุการณอะไรเกิดขึ้น 
เราจะตอบสนองอยางไร ฯลฯ เรามักจะทําตามความเคยชิน  

ทีน้ีกอนจะมีความเคยชินก็ตองมีการสะสมขึ้นมา คือทําบอยๆ 
บอยจนทําไดโดยไมรูตัว  

แตทีน้ีทานเตือนวา ถาเราปลอยไปอยางน้ี มันจะเคยชินแบบไม
แนนอนวาจะรายหรือจะดี และเราก็จะไมเปนตัวของตัวเอง ทานก็เลย



ชีวิตที่สรางสรรค สดใสและสุขสันต ๔ 
บอกวาใหมีเจตนาตั้งใจสรางความเคยชินที่ดี  

ความเคยชินที่เกิดขึ้นน้ีทานเรียกวา “วาสนา” ซ่ึงเปนความหมาย
ที่แทและดั้งเดิม ไมใชความหมายในภาษาไทยที่เพ้ียนไป  

วาสนา ก็คือความเคยชิน ตั้งแตของจิตใจ ตลอดจนการ
แสดงออกที่กลายเปนลักษณะประจําตัว ใครมีความเคยชินอยางไร 
ก็เปนวาสนาของคนนั้นอยางน้ัน และเขาก็จะทําอะไรๆ ไปตามวาสนา
ของเขา หรือวาสนาก็จะพาเขาไปใหทําอยางน้ันๆ 

เวลาพบเห็นอะไร ใครสั่งสมจิตใจชอบมาทางไหน ก็ไปทางนั้น 
เชน มีของเลือก ๒-๓ อยาง คนไหนชอบสิ่งไหนก็จะหนัเขาหาแตสิ่งน้ัน  

แมแตไปตลาด ไปรานคา ไปที่น่ันมีรานคาหลายอยาง อาจจะเปน
หางสรรพสินคา เดินไปดวยกัน คนหนึ่งชอบหนังสือก็ไปเขารานหนังสือ 
อีกคนไปเขารานขายของเครื่องใช เครื่องครัว เปนตน แตอีกคนหนึ่งไป
เขารานขายของฟุมเฟอย  

อยางน้ีแหละเรียกวา วาสนาพาไป คือ ใครสะสมเคยชินมา
อยางไร ก็ไปตามนั้น และวาสนานี้แหละจะเปนตัวการที่ทําใหชีวิตของเรา
ผันแปรไปตามมัน พระทานมองวาสนาอยางน้ี  

เพราะฉะน้ัน วาสนาจึงเปนเหตุเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหเราเปน
อยางน้ันอยางน้ี โดยไมรูตัว ทานก็เลยบอกวาใหเรามาตั้งใจสรางวาสนา
ใหดี เพราะวาสนานั้นสรางได  

คนไทยเราชอบพูดวาวาสนานี้แขงกันไมได แตพระบอกวาใหแกไข
วาสนา ใหเราปรับปรงุวาสนา เพราะมันอยูที่ตัวเรา ที่สรางมันขึ้นมา แต
การแกไขอาจจะยากสักหนอย เพราะความเคยชินน้ีแกยากมาก แตแก
ไดปรับปรุงได ถาเราทํา ก็จะมีผลดีตอชวีิตอยางมากมาย 



พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) ๕ 
ขอใหจําไวเปนคติประจําใจเลยวา “วาสนามีไวแกไข ไมใช

มีไวแขงขัน” 

ถาคิดเปน ก็พลิกวาสนาได 
บางคนเกิดมาจน บอกวาตนมีวาสนาไมดี หรือบางทีบอกวา เรา

ไมมีวาสนา พูดอยางน้ียังไมถูก คนจนวาสนาดีก็มี วาสนาไมดีก็มี คนมี
ก็อับวาสนาได  

ถาเกิดมาจนแลว มัวแตหดหู ระยอ ทอแทใจ ไดแตขุนมัว เศรา
หมอง คิดอยางน้ีอยูเรื่อย ก็แนนอนละวาวาสนาไมดี เพราะคิดเคยชิน
ในทางไมดี จนความทอแทออนแอกลายเปนลักษณะประจําตัว 

แตถาเกิดมาจนแลวคิดถูกทางวา ก็ดีน่ี เราเกิดมาจนนี่แหละเจอ
แบบฝกหัดมาก พระทานวาคนน้ีเปนสัตวพิเศษ จะประเสริฐไดดวยการ
ฝก เพราะเราจน เราจึงมีเรื่องยากลําบากที่จะตองทํา มีปญหาใหตองคิด
และเพียรพยายามแกไขมาก น่ีแหละคือไดทําแบบฝกหัดมาก  

เม่ือเราทําแบบฝกหัดมาก เราก็จะยิ่งพัฒนามาก ไดพัฒนาทักษะ
ใหทําอะไรไดชํานิชํานาญ พัฒนาจิตใจใหเขมแข็งอดทน มีความเพียร
พยายาม ใจสู จะฝกสติฝกสมาธิก็ไดทั้งน้ัน และที่สําคัญยอดเยี่ยมคือ
ไดฝกปญญา ในการคิดหาทางแกไขปญหา 

คนที่เกิดมาร่ํารวยมั่งมี ถาไมรูจักคิด ไมหาแบบฝกหัดมาทํา มัว
แตหลงเพลิดเพลินในความสุขสบาย น่ันแหละจะเปนวาสนาไมดี ตอไป
จะกลายเปนคนออนแอ ทําอะไรไมเปน ปญญาก็ไมพัฒนา กลายเปน
คนเสียเปรียบ 

เพราะฉะน้ัน ใครจะไดเปรียบหรือเสียเปรียบ จะดูที่ฐานะขาง



ชีวิตที่สรางสรรค สดใสและสุขสันต ๖ 
นอก วารวย วาจน เปนตน ยังไมแน คนที่รูจักคิด คิดเปน คิดถูกตอง 
สามารถพลิกความเสียเปรียบเปนความไดเปรียบ แตคนที่คิดผิด กลับ
พลิกความไดเปรียบเปนความเสียเปรียบ และทําวาสนาใหตกต่ําไปเลย 

จึงตองจําไวใหแมนวา ไมมีใครเสียเปรียบหรือไดเปรียบอยาง
สัมบูรณ ถาคิดเปน ก็พลิกความเสียเปรียบใหเปนความไดเปรียบได 
แตอยาเอาเปรียบกันเลย เรามาสรางวาสนากันใหดี จะดีกวา 

พระพุทธเจาและพระอรหันตน้ันเปนผูที่พนจากอํานาจของวาสนา 
พระพุทธเจาทรงละกิเลสพรอมทั้งวาสนาไดหมด หมายความวา พระองค
ไมอยูใตอํานาจความเคยชิน แตอยูดวยสติปญญา  

มาสรางวาสนาดีๆ ที่จะใหมีความสุข 
ทีน้ีเรื่องของคนสามัญก็คือ พยายามแกไขวาสนาที่ไมดี และ

ปรับปรุงสรางวาสนาใหเปนไปในทางที่ดี คือการที่เราตั้งใจทําจิตใจให
เกิดเปนกุศลอยูเสมอ 

จิตใจของเราจะไปตามที่มันเคยชิน อยางคนที่เคยชินในการปรุง
แตงไมดี ไปนั่งไหนเดี๋ยวก็ไปเก็บเอาอารมณที่ผานมา ที่กระทบกระทั่ง
ทางตา ทางหู ทางจมูก ทางลิ้น แลวนํามาครุนคิด กระทบกระทั่งตัวเอง 
ทําใหไมสบาย  

ทีน้ีถาเรารูตัวมีสติ ก็ยั้งได ถาคิดอะไรไมดีขึ้นมาก็หยุด แลวเอา
สติไปจับ คือไปนึกระลึกเอาสิ่งที่ดีขึ้นมา ระลึกขึ้นมาแลวทําจิตใจให
สบาย ปรุงแตงในทางที่ดี ตอไปจิตก็จะเคย พอไปนั่งไหนอยูเงียบๆ จิตก็
จะสบาย นึกถึงเรื่องที่ดีๆ แลวก็มีความสุข 

คนเรานี้สรางความสุขได สรางวาสนาใหแกตัวเองได สรางวถิี



พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) ๗ 
ชีวิตได ดวยการกระทําอยางที่วามาน้ี คือใหมีการเกิดบอยๆ ของสิง่ที่ดี
งาม เพราะฉะนั้นการเกิดจึงเปนนิมิต หมายความวาใหชาวพุทธไดคติ
หรือไดประโยชนจากวันเกิด  

ถาญาติโยมนําวิธีปฏิบัติทางพระไปใชจริงๆ วันเกิดจะมีประโยชน
แนนอน จะเปนบุญเปนกุศล ทําใหเกิดความเจริญงอกงาม อยางนอยก็
เตือนตนเองวาเราจะใหเกิดแตกุศลนะ เราจะไมยอมใหเกิดอกุศล เชน 
ใจที่ขุนมัวเศราหมองเราไมเอาทั้งน้ัน  

จิตใจที่ดี ตองเกิดหาอยางนี้เปนประจํา 
เพราะฉะนั้นจึงมีหลักที่แสดงพัฒนาการของจิตใจวา จิตใจของ

ชาวพุทธ หรือจิตใจที่ดี ตองมีคุณสมบัติ ๕ อยาง คือ 
๑. มีปราโมทย  ความราเริงเบิกบานใจ 
๒. มีปติ  ความอิ่มใจ 
๓. มีปสสัทธิ  ความสงบเย็นผอนคลาย สบายใจ 
๔. มีสุข ความคลองใจ โปรงใจ ฉํ่าชื่นรื่นใจ ไมมีอะไรมาบีบคั้น

หรือระคายเคือง 
๕. มีสมาธิ  ความมีใจแนวแน สงบ ม่ันคง ไมหวั่นไหว ไมถูก

อารมณตางๆ มารบกวน 
ถาทําใจใหมีคุณสมบัติ ๕ อยางน้ีได ก็จะเปนจิตใจที่เจริญงอก

งามในธรรม สภาวะจิต ๕ ประการนี้โปรดจําไวเลยวาใหมีเปนประจํา  
พระพุทธเจาตรัสบอยๆ วา เม่ือปฏิบัติธรรมถูกตองแลว พิสูจน

ไดอยางหนึ่ง คือเกิดสภาพจิต ๕ ประการนี้ ถาใครไมเกิด แสดงวา
การปฏิบัติยังไมกาวหนา คือตองมี ๑. ปราโมทย ๒. ปติ ๓. 



ชีวิตที่สรางสรรค สดใสและสุขสันต ๘ 
ปสสัทธิ ๔. สุข ๕. สมาธิ   

พอหาตัวนี้มาแลวปญญาก็จะผองใส แลวจะคิดจะทําอะไรก็จะ
เดินหนาไป ตลอดจนการปฏิบัติธรรมก็จะกาวไปสูโพธิญาณไดดวยดี 

 เพราะฉะนั้น ในวันเกิดก็ขอใหไดอยางนอย ๒ ประการนี้ คือ 
เร่ิมตนดี และใหเกิดสิ่งที่ดี ก็คุมเลย ชีวิตจะเจริญงอกงามมีความสุข
แนนอน  

เกิด คือ เชื่อมตอกําเนิด กับความงอกงามตอไป 
เรื่องวันเกิดน้ีพูดไดหลายอยาง หลายแง เพราะมีความหมาย

มากมาย ความหมายอีกอยางหนึ่งของการเกิด ก็คือเปนจุดเชื่อมตอ  
มิใชวาเกิดมาน้ีคือการเริ่มตนใหมโดยไมมีอะไรมากอน แตการ

เกิดน่ีเปนจุดเชื่อมตอ และถาใชเปน จุดเชื่อมก็ทําใหเราไดประโยชน
มากมาย เชื่อมตออะไร 
เชื่อมเรา กับคุณพอ-คุณแม 

๑. การเกิดเปนตัวเชื่อมตอตัวเราผูเกิด กับทานผูใหกําเนิด 
เพราะฉะนั้น ทันทีที่ใครคนใดคนหนึ่งเกิดน้ัน อีกคนหนึ่งก็เกิดดวย คือ
พอลูกเกิด พอแมก็เกิดดวย  

คนที่ยังไมไดเปนพอแม พอมีลูกเกิด ตัวเองก็เกิดเปนพอเปนแม
ทันที เพราะฉะนั้นวันเกิดของเรา จึงเปนวันเกิดของคุณพอคุณแมดวย  

ดวยเหตุน้ัน วันเกิดน้ีในแงหนึ่งจึงเปนวันที่ระลึกถึงบิดามารดา 
และจะเปนตัวเชื่อมใหเรามีความผูกพันกับทานผูใหกําเนิด แลวก็จะมี
ความสุขรวมกัน  



พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) ๙ 
อยางเชนลูก เม่ือถึงวันเกิด ก็นึกถึงคุณพอ-คุณแม และทํา

อะไรๆ ที่จะทําใหระลึกถึงกัน และมีความสุขรวมกัน  
จากคุณพอ-คุณแม ก็โยงไปหาคนอื่นอีก เชน พ่ีนอง ปูยาตายาย 

คนที่เกี่ยวของ ซ่ึงสัมพันธกันไปหมด น่ีคือการเกิดเปนตัวตอและเชื่อม 
เชื่อมฐานวฒันธรรมไทย กับความเจริญที่จะกาวหนาตอไป 

๒. การเกิดน้ีเชื่อมไปถึงพื้นฐานของเรา เชน เม่ือเราเกิดเปนคน
ไทย ชีวิตของเราที่เปนพ้ืนเดิม ก็มีรากฐานคือวัฒนธรรมไทย เราเกิดมา
ทามกลางสิ่งแวดลอมน้ี วัฒนธรรมไทยก็หลอหลอมชีวิตของเรา เรา
จะตองรูจักเอาประโยชนจากวัฒนธรรมไทย  

ตอจากพื้นฐานนี้เราก็กาวไปขางหนา และพบวัฒนธรรมภายนอก 
ตลอดจนพบความเจริญอะไรตางๆ ถาเราใชเปน เราก็จะไดประโยชนทั้ง
สองดาน คือ 

ก) เราจะมีพ้ืนฐานของเราที่ม่ันคง ใหการเกิดเปนตัวที่ยึด
พ้ืนฐานของเราไวไดดวย รากฐานทางวัฒนธรรมที่เรามี เราก็ไมละทิ้ง 
แตเราเอาสวนที่ดีมาสรางตัวใหเปนพ้ืนฐานที่ม่ันคง 

ข) สิ่งใหมๆ เราก็กาวไปรับ ไปทํา กาวไปสรางสรรค 
ถาเราไดทั้งสองดานน้ี เราจะมีความเจริญงอกงาม คือ ทั้งมี

พ้ืนฐานที่ดี และสามารถกาวไปขางหนาไดอยางม่ันคง  
หมายความวา ไมใหขาดทั้งสองดาน ทั้งพื้นฐานเดิม ที่เปน

รากฐานเกา และทั้งดานใหมที่จะกาวไปขางหนา คนที่จะเจริญงอกงาม
ตองไดทั้งสองดานน้ี จึงจะมีการพัฒนาที่สมบูรณ 



ชีวิตที่สรางสรรค สดใสและสุขสันต ๑๐ 
นึกถึงวันเกดิ ชวยใหไมหลงเตลิดออกจากธรรมชาต ิ
เชื่อมบุคคลในสังคม กับชีวติในธรรมชาต ิ

๓. การเกิดเปนตัวเชื่อมตอคนและสังคม กับธรรมชาติ คนเราที่
เกิดมาน้ี ตัวแทๆ ยังไมมีอะไร ก็เปนชีวิตเทาน้ัน ชีวิตนี้เปนธรรมชาติ 
ชีวิตนี้อยูทามกลางธรรมชาติ เกิดจากธรรมชาติ เปนไปตามธรรมชาติ 
เน้ือตัวชีวิตของเรานี้เปนธรรมชาติ  

เม่ือเกิดมาแลว เราจึงเริ่มมีฐานะใหม คือสถานะในทางสังคม คือ
เปนบุคคล เราก็จะเปนบุคคลในสังคม เปนลูกของคุณพอคุณแม เปนพ่ี
ของคนนั้น เปนนองของคนนี้ แลวก็กาวเขาไปในสังคมโดยมีฐานะตางๆ  

บางทีเรากาวเขาไปในฐานะที่สอง คือเปนบุคคลในสังคม จนลืม
ฐานะที่หน่ึง คือ ความเปนชีวิตที่อยูในธรรมชาติ เรานึกถึงแตความเปน
บุคคลที่ไปเที่ยวมีบทบาทนั้นน้ีๆ จนลืมตัวเอง 

ทางพระทานเตือนเสมอวา อยาลืมสถานะเดิมแทที่เปนพ้ืนฐานของ
เราวาชีวิตเปนธรรมชาติ คนใดที่ไดทั้งสองดาน คนน้ันจึงจะมีชีวิตที่
เจริญงอกงามสมบูรณ  

แตคนเรานี้จํานวนมากมักจะลืมดานชีวิต และไดแคดานบุคคล 
คือนึกถึงแตดานการอยูรวมสังคม นึกถึงการที่จะมีฐานะอยางน้ันอยางน้ี 
จนลืมชีวิตที่เปนพ้ืนฐาน  

แมแตจะกินอาหาร ถาเราลืมพ้ืนฐานดานชีวิตเสียแลว เราก็พลาด 
ถาเรามัวนึกถึงในแงการเปนบุคคลในสังคม เวลารับประทานอาหารเราก็
นึกไปในแงวา เรามีฐานะอะไร ควรจะกินอะไรใหสมฐานะ ดีไมดีก็ไป
ตามคานิยมใหโกใหเก เปนตน 



พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) ๑๑ 
แตถาเรานึกถึงในแงของชีวิต ก็คิดเพียงวา การกินอาหารนั้น

เพ่ือใหรางกายแข็งแรง ใหชีวิตดําเนินไปได ตองกินใหสุขภาพดีนะ อยา
กินใหเปนโทษตอรางกาย  

อาหารแคไหนพอดีแกความตองการของรางกาย อาหารประเภท
ไหนมีคุณภาพ เปนประโยชนตอชีวิต เราก็กินอยางน้ันแคน้ัน 

ถาเราไมลืมพ้ืนฐานของชีวิตในดานธรรมชาติ เราจะรักษาตัวแท
ของชีวิตไวได สวนที่เหลือในดานความเปนบุคคล ก็เปนเพียงตัว
ประกอบ แตปจจุบันน้ีเรามักจะเอาดานบุคคลเปนหลัก จนกระทั่งลืม
ดานชีวิตไป ทําใหดานธรรมชาติสูญเสีย เราจึงมีชีวิตที่ไมสมบูรณ  

วันเกิดน้ีจึงเปนเครื่องเตือนใจ โดยเปนตัวเชื่อมวา โดยเนื้อแทน้ัน 
ฐานของเราเปนธรรมชาตินะ อยาลืมสวนที่เปนดานธรรมชาติน้ี สวน
ดานที่เปนบุคคลเราก็ทําใหดี ใหไดผล ใหสองดานมาประสานกลมกลืน
กัน ทั้งดานชีวิตที่เปนธรรมชาติ และดานเปนบุคคลที่อยูในสังคม ถา
อยางน้ีแลวชีวิตก็จะสมบูรณ  

มีชีวิตอยูไปนานเทาไรๆ ก็อยาลืมหลักการขอน้ี 

วันเกิด ทําใหไมลืมที่จะหวนกลับมาพัฒนาชีวิต                   
ที่เปนตัวแทของเรา  

อีกอยางหนึ่ง การมองตัวเองใหถึงธรรมชาติที่เปนชีวิตนี้ เราจะได
กําไร คือ หลักการของพระศาสนา จะมาเสริมใหเราพัฒนาตัวชีวิตที่แท 
ไมใชพัฒนาแตสิ่งภายนอกอยางเดียว  

บางทีเราลืมไป มัวแตแสวงหาอะไรๆ ที่เปนของภายนอก ที่พระ
ทานบอกวาเปนของนอกกาย จนพะรุงพะรัง เสร็จแลวสิ่งเหลาน้ีก็



ชีวิตที่สรางสรรค สดใสและสุขสันต ๑๒ 
กลับมากอทุกขใหแกตนเอง 

ชีวิตในดานที่แทจริงน้ัน เม่ือเราไมลืมมันแลวพระพุทธศาสนาก็
เขามาได ทานก็จะสอนใหพัฒนาชีวิตของเราวา ชีวิตของเรานี้ นอกจาก
ดานการสื่อสารแสดงออกสัมพันธกับโลกภายนอกแลว ลึกเขาไปยังมี
ดานจิตใจ และอีกดานหน่ึงคือ ปญญา เราจะตองมีความรูเทาทันชีวิตนี้ 
รูเทาทันโลก เปนตน ถึงตอนนี้ก็เขามาสูศีล สมาธิ ปญญา 

เราจะตองพัฒนาชีวิตของเรา ใหชีวิตที่เกิดมาแลวนี้ไดเขาถึงภาวะ
ที่ดีที่ประเสริฐของมัน ไมใชดีแตขางนอกอยางเดียว  

ความเจริญงอกงามของชีวิตที่แท แมกระทั่งเปนพระอรหันต เปน
มหาบุรุษ อะไรตางๆ ได ก็อยูตรงนี้แหละ คือพัฒนาชีวิตของเราที่เปน
ตัวของตัวเอง ที่เกิดมาแลวชาติหนึ่งน้ีใหไดสิ่งที่ดีที่สุด ใหเจริญในศีล 
สมาธิ ปญญาขึ้นไป จนกระทั่งไดบรรลุ วิมุตติ วิสุทธิ สันติ นิพพาน 
มีอิสรภาพที่แทจริง อันน้ีเปนเรื่องยืดยาว จะยังไมบรรยาย แตเปนแง
หนึ่งของการที่จะไดคติจากวันเกิด 

รวมแลว วันเกิดน้ี ถามองใหดีก็มีคติเตือนใจใหไดความหมาย
มากมายหลายอยาง แตสาระสําคัญก็คือเปนจุดเชื่อมตอที่วา พอ
เชื่อมตอแลวเราจะตองใหไดทั้งสองดาน อยาใหขาดดานหน่ึงดานใดเลย 

ไมใชวา พอเชื่อมตอแลวก็กาวไปหาของใหม จนเลยไป ลืมเตลิด
หลงทาง ไมเห็นฐานเกา  

ถาไดครบทั้งสองดานอยางนี้ ก็เปนความสมบูรณของชีวิตที่
ครบถวนเต็มบริบูรณ 

โดยเฉพาะในสถานการณปจจุบันน้ี เรามีเรื่องภายนอกที่
กระทบกระทั่งมาก ถาใครตั้งหลัก ทําชีวิตของตนเอง โดยเฉพาะภายใน



พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) ๑๓ 
ดานจิตใจ และปญญา ไมไดดีแลว จะหวั่นไหวและกระทบกระเทือน
มาก  

เพราะฉะนั้น ตอนนี้เราจะยิ่งตองมีความไมประมาท แลวก็ตองมา
ตั้งหลักทําตัวของเราเอง ทั้งทางจิตใจ และปญญาที่รูเทาทัน ใหพรอม 
ใหเขมแข็ง 

 

เด็กเกิดมา ถาเลี้ยงไมดี                                      
จะเปนคนที่ทุกขงาย-สุขไดยาก 

 ในโลกตอไปนี้ที่มีเรื่องราวอะไรตางๆ เกิดขึ้นมาก คนที่อยูได
จะตองมีความเขมแข็ง เด็กสมัยปจจุบันน้ี ในสังคมไทยเรา ชักจะเลี้ยง
ดูไปในทางที่ทําใหออนแอ  

คนที่ออนแอ ก็จะมีความสุขตามแบบของคนออนแอ ความสุข
ของคนออนแอนั้นเปราะบาง แตกสลายงาย และความสุขอยางนั้น ก็
เปลี่ยนเปนทุกขไดงาย ไมยั่งยืนม่ันคง  

สวนคนที่เขมแข็ง ก็จะมีความสุขที่เขมแข็งดวย ความสุขที่
เขมแข็งก็ม่ันคง และยากที่จะเปลี่ยนแปลง คือความสุขน้ันยากที่จะ
เปลี่ยนเปนความทุกข แถมยังเจอความทุกขนอยๆ ก็ไมหวั่นไมกลัว จึง
เปน “คนที่ทุกขไดยาก และสุขไดงาย”  

เพราะฉะนั้น คนที่อยูในโลกตอไปนี้ ตองพัฒนาใหดี ตองเปนคน
ที่สุขไดงาย ทุกขไดยาก ถาพัฒนาไมเปน หรือไมพัฒนา ก็จะเปน “คน
ที่สุขไดยาก และทุกขไดงาย” 

เวลานี้เด็กยุคปจจุบัน เราพยายามจะใหเขามีความสุข แตเราไม



ชีวิตที่สรางสรรค สดใสและสุขสันต ๑๔ 
เลี้ยงดูเขาใหดี เขาไมพัฒนา ก็เลยกลายเปนคนที่สุขไดยาก-ทุกขไดงาย 
ปรากฏวาเปนอยางน้ีกันมากแลว ทั้งๆ ที่มีอุปกรณบํารุงบําเรอให
ความสุขมากมาย แตเด็กยิ่งเปนคนทุกขไดงาย-สุขไดยาก  

ถาอยางน้ี ถึงจะมีอุปกรณบํารุงบําเรอ หรือเทคโนโลยีเจริญเทาไร 
ก็ไมไหว แกทุกขไมได  ฉะน้ันจะตองพัฒนาขางใน ใหเปนคนที่มี
ความสุขของคนที่เขมแข็ง เปนคนที่สุขไดงาย-ทุกขไดยาก  

แมแตทุกทานทุกคนก็เชนเดียวกัน บทพิสูจนตัวเองอยางหน่ึงก็
คือ เราเกิดมานานแลวนี้ เราสุขไดงายขึ้นหรือไม  

ถาเรากลายเปนคนที่สุขไดยาก ทุกขงายขึ้น ก็แสดงวา เรานี่เห็น
จะเดินไมคอยถูกทาง เพราะฉะนั้นตองตรวจตราดูตัวเอง อยูกันมา
นานๆ ตองใหสุขไดงาย ทุกขไดยากขึ้น  

ถาเกิดแลวพัฒนา ย่ิงเกิดมานาน ย่ิงสุขทกุสถาน 
ตอนเกิดใหมๆ ยังเปนเด็กน่ีสุขไดงาย เจออะไรนิดหนอยก็

หัวเราะแลว แตพอโตขึ้นชักสุขไดยากขึ้น เพราะฉะนั้นตองระวัง ทานจึง
ใหไมประมาท  

ถานึกถึงวันเกิดใหถูกตอง จะตองโยงมาสูความเจริญเติบโตหรือ
การพัฒนาที่ถูกตอง คืออยูนานไป ชีวิตยิ่งสมบูรณมากขึ้น โดยเฉพาะมี
ความสุขไดงาย จนมีความสุขประจําตัวประจําชีวิตไปเลย 

รวมความวา เม่ือพัฒนาตัวเราเองนี้ไป ก็เขามาสูหลักที่วา การ
เกิดน้ีเปนเครื่องเตือนใจเราใหไดทั้งสองดาน กาวไปขางนอกแลวอยาลืม
ขางในตัวเอง ตองพัฒนาใหทัน สรางความเขมแข็งที่จะอยูในภาวะ
ภายนอกไดอยางดีที่สุด 



พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) ๑๕ 
เม่ือพัฒนาภายใน ทั้งพัฒนาจิตใจ และพัฒนาปญญาใหเขมแข็ง 

ในที่สุดขางนอกมาเทาไรก็มีแตได คือไดสวนดีที่เปนประโยชน และยิ่งมี
ความสุข  

เปนอันวา วันเกิดน้ีมีความหมายที่ดีงาม นํามาเปนคติแกตัวเรา 
โดยเฉพาะทานเจาของวันเกิดจะไดประโยชนมากมายหลายประการ 

อาตมภาพขออนุโมทนา ทานเจาของวันเกิด และโยมญาติมิตรทุก
ทาน ที่จะเดินทางเขาไปในปใหมรวมกัน ขอใหทุกทานมีพลังกาย พลัง
ใจ พลังปญญา พลังสามัคคีที่เขมแข็ง พรอมที่จะเดินหนากาวไปให
ประสบความสําเร็จ และความสุขยิ่งๆ ขึ้นไป 

ใหปใหมน้ีเปนมงคลที่แทจริง มงคลสมกับความหมายที่วา สิ่งที่
นํามาซึ่งความสุขความเจริญ ขอใหปใหมที่เปนมงคลนั้น นําความสุข
ความเจริญมาใหโยมญาติมิตรทุกทาน 

รตนัตตะยานุภาเวนะ รตนัตตะยะเตชะสา ดวยเดชานุภาพคุณ
พระรัตนตรัย พรอมทั้งบุญกุศลที่ไดบําเพ็ญ ตั้งแตจิตใจที่ดี เกิดมี
ศรัทธา เกิดเมตตาไมตรีจิต เปนตนน้ี จงนํามาซ่ึงความเกิดแหงกุศล
ยิ่งขึ้นไป เชนเกิดความสุข เกิดความเอิบอิ่มใจ เกิดความราเริงเบิกบาน
ใจ เกิดความสดชื่นผองใส เปนตน  

ขอทุกทานจงพรั่งพรอมดวยจตุรพิธพรชัย ประสบความสําเร็จใน
สิ่งที่มุงมาดปรารถนา บังเกิดประโยชนสุข มีความงอกงาม รมเย็นเปน
สุขในพระธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจา โดยทั่วกันทุกทาน ตลอดกาล
ทุกเม่ือ ทั้งตลอดปใหมน้ี และตลอดไป เทอญ 

 



ชีวิตที่สมบูรณ 

นําเรื่อง∗ 
 

อาตมาคณะพระสงฆท่ีไดจรมา เรียกวาเปนพระอาคันตุกะทั้ง ๓ รูป ขอ
อนุโมทนาโยมญาติมิตรทุกทานที่มาประชุมกันในที่น้ี เพื่อรวมกันทําบุญถวาย
ภัตตาหาร ในโอกาสที่คุณหมอพอบาน และแมบาน พรอมท้ังลูกชายลูกสาว ไดเปน
เจาภาพผูนิมนต ถือวาเปนการทําบุญบานไปในตัว นอกจากถวายภัตตาหาร ก็ได
ถวายอุปถัมภเสนาสนะที่พักแรมคางคืนดวย เรียกวาเปนการอุปถัมภดวยปจจัย
สี่  

ทางฝายโยมญาติมิตรทั้งหลาย ก็มีนํ้าใจเกื้อกูล โดยเฉพาะก็มีศรัทธาใน
พระพุทธศาสนา เม่ือทราบขาววามีพระสงฆเดินทางมาถึง ก็มีนํ้าใจประกอบดวย
ไมตรีธรรม พากันมาอุปถัมภถวายกําลัง 

ทําบุญเพื่ออะไร? 
ในการถวายกําลังแกพระสงฆท่ีเรียกวาทําบุญน้ี ใจของเรามุงไปที่พระ

ศาสนา คือจุดรวมใจหรือเปาหมายของเราอยูท่ีพระศาสนา หมายความวา เรา
ถวายทานแกพระสงฆก็เพ่ือใหทานมีกําลัง แลวทานจะไดไปทํางานพระศาสนา
ตอไป 
                                                                                                               
∗ ธรรมกถา ที่บานของ น.พ.สมชาย กุลวัฒนพร ณ Saddle River, New Jersey, USA. 
วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๓๗ 
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งานพระศาสนา เราเรียกกันวาศาสนกิจ แปลงายๆ ก็คือกิจพระศาสนา 
งานพระศาสนาหรือศาสนกิจน้ัน โดยทั่วไปมี ๓ ประการ คือ 

๑. การเลาเรียนคําสั่งสอนของพระพุทธเจา 
๒.  การปฏิบัติตามคําสั่งสอนของพระพุทธเจา คือ เอา

คําสอนน้ันมาใช มาลงมือทําใหเกิดผลจริง 
๓. การนําคําสั่งสอนของพระพุทธเจาไปเผยแผสั่งสอน คือ เม่ือตนเอง

เรียนรูและปฏิบัติไดแลว ก็เอาไปแจกจายใหประชาชนไดรูและปฏิบัติตาม 
งานพระศาสนา หรือศาสนกิจทั้งหมดนี้ ก็เพื่อประโยชนสุขแกประชาชน 

พูดตามสํานวนของพระวา เพื่อประโยชนเกื้อกูลและความสุขแกชนจํานวนมาก 
เพื่ออนุเคราะหชาวโลก อันน้ีเปนหลักการและวัตถุประสงคของพระพุทธศาสนา  

อยางไรก็ตาม การที่พระสงฆจะทํากิจสามอยางเหลาน้ีไดดีน้ัน ทานควร
จะไมตองหวงกังวลในเรื่องของวัตถุ หรือเรื่องของปจจัยสี่ และควรจะตองการสิ่ง
เหลาน้ันใหนอยดวย เพื่อทําตัวใหโยมเลี้ยงงาย  

เม่ือญาติโยมดูแลอยู และเมื่อพระสงฆก็ไมมัววุนวายกับวัตถุแตต้ังใจทํา
หนาท่ีอยูอยางน้ี ก็จะทําใหพระศาสนาดํารงอยูเพื่อประโยชนสุขแกประชาชนตอไป  

มองในดานการอุปถัมภบํารุง เม่ือญาติโยมอุปถัมภบํารุงพระสงฆพอดี ก็
ทําใหพระสงฆสามารถทํากิจที่วามาเม่ือกี้ คือ เลาเรียน ปฏิบัติ และเผยแผสั่ง
สอนไดเต็มท่ี เม่ือพระสงฆทําหนาท่ีของตนดีแลว พระศาสนาดํารงอยู ก็ทําให
เกิดประโยชนสุขแกประชาชน  

ฉะน้ัน ญาติโยมที่อุปถัมภบํารุงพระสงฆ ก็คือไดทํานุบํารุง
พระพุทธศาสนา จึงถือวามีสวนรวมในการสืบตออายุพระพุทธศาสนาดวย  

ทีน้ีก็ถามใหถึงวัตถุประสงคสุดทายวา เราทําบุญอุปถัมภพระสงฆ บํารุง
พระศาสนาเพื่ออะไร ก็ตอบอยางที่พูดมาแลววา เพื่อใหพระศาสนาดํารงอยูและ
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เจริญม่ันคง เพื่อประโยชนสุขแกประชาชน มนุษยจะไดมีชีวิตที่ดีงาม สังคมจะ
ไดอยูรมเย็นเปนสุข จุดหมายขั้นสุดทายของเราอยูท่ีน่ี  

ฉะน้ัน ในเวลาที่ทําบุญน่ี ใจอยาติดอยูแคพระ ใจเราจะตองมองยาวตอ
ออกไปถึงพระศาสนา  

เม่ือทําบุญก็มุงหมายใจและอิ่มใจวา โอ! พระศาสนาของเราจะไดดํารง
อยูยั่งยืนม่ันคงตอไป ประโยชนสุขจะไดเกิดแกมนุษยชาติ เวลาทําบุญเราตองทํา
ใจนึกอยางน้ีอยูเสมอ  

เม่ือทําอยางน้ี กิจกรรมทุกครั้งของญาติโยมก็จะพุงไปรวมที่ศูนยเดียวกัน 
คือพระศาสนา และประโยชนสุขของประชาชน  

ถาทําอยางน้ี ใจของแตละทานก็จะขยายกวางออกไป อันน้ีแหละเปนสิ่งที่
ทําใหใจเราเกิดปติวา เออ! ครั้งน้ี เราก็ไดมีสวนรวมอีกแลวนะ ในการทํานุบํารุง
พระศาสนาและสรางเสริมประโยชนสุขแกมวลมนุษย แลวเราก็เกิดความอิ่มใจ  

สําหรับวันน้ี ญาติโยมทั้งหลายก็ไดอุปถัมภบํารุงตามหลักการที่กลาว
มาแลว อยางนอยก็ไดมีนํ้าใจเกื้อกูลตอพระสงฆท่ีจรมา เวลาเห็นพระสงฆไปที่
ไหน ญาติโยมก็มีใจยินดี เรียกวาเปนการเห็นสมณะ ในมงคลสูตรก็กลาววา การ
เห็นสมณะนั้น เปนมงคลอันอุดม 

ท่ีวาเปนมงคล ก็เพราะวา สมณะนั้นเปนผูสงบ สมณะที่ประพฤติปฏิบัติ
ถูกตอง เปนผูที่สงบ ไมมีเวรไมมีภัยแกใคร และเปนผูทํางานหรือทําหนาท่ีอยาง
ท่ีกลาวมา ญาติโยมชาวไทยเรานี้ ไดมีประเพณีวัฒนธรรมอยางน้ีมาตลอด เวลา
เห็นพระเราก็สบายใจ มีจิตใจยินดี แลวก็แสดงน้ําใจ  

เพราะฉะนั้น พระสงฆไปไหน ก็ปรากฏวาไดเห็นนํ้าใจของโยมญาติมิตร
เปนอยางนี้กันท่ัว เชนอยางที่น่ี โยมญาติมิตรก็อยูกันหลายแหงหลายที่ คุณหมอ
แจงขาวไป พอรูขาวก็มากัน อันน้ีก็เปนประจักษพยานของความมีนํ้าใจ มีศรัทธา 
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และมีเมตตาธรรม อาตมาก็ขออนุโมทนาดวย 
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อยามองขามความสําคัญของวัตถุ 
การทําบุญวันน้ี เจาภาพถือวาเปนการทําบุญบานดวย บานเปน

อยางหนึ่งในสิ่งจําเปนสําหรับชีวิต ที่เรียกวาปจจัยสี่ กลาวคือ อาหาร 
เครื่องนุงหม ที่อยูอาศัย ยารักษาโรค  

ปจจัยสี่เปนเรื่องที่มีความสําคัญมาก ในพระพุทธศาสนาทานไม
มองขามความสําคัญขอน้ี แมแตในชีวิตของพระสงฆ วินัยของพระนี่ตั้ง
ครึ่งตั้งคอน วาดวยเรื่องปจจัยสี่  

ในคําสั่งสอนของพระพุทธเจาน้ัน เริ่มตนทีเดียวทานวาจะตอง
จัดสรรเรื่องปจจัยสี่ใหเรียบรอย ไมอยางน้ันแลวมันจะยุง แตถาจัดไดดี
แลวมันจะเปนฐาน ทําใหเราสามารถกาวไปสูชีวิตที่ดีงาม มีการพัฒนา
อยางอื่นตอไปได ขอใหมองดูวินัยของพระเปนแบบอยางในเรื่องน้ี 

อยางไรก็ตาม ปจจัยสี่ก็มีความสําคัญอยูแคในขอบเขตหนึ่ง แต
พระพุทธศาสนาไมใชหยุดแคน้ัน คือ ทานใหถือเปนฐานที่สําคัญ สําคัญ
แตไมใชทั้งหมด ความสําคัญน่ีบางทีบางคนไปสับสนกับคําวาทั้งหมด 
บางคนก็ไมเห็นความสําคัญของวัตถุเอาเสียเลย อยางน้ันไมถูกตอง  

ใหระลึกถึงวา คําสอนของพระพุทธศาสนานี้จะครบทั้งหมดตอง
เปนพระธรรมวินัย คือ ตองประกอบดวยธรรมและวินัย ครบทั้ง
สองอยางจึงจะเปนพระพุทธศาสนา 



ชีวิตที่สรางสรรค สดใสและสุขสันต ๒๒ 

วินัยน้ัน ก็วาดวยเรื่องที่วามาน่ีแหละ คือ การจัดสรรในดานวัตถุ
หรือรูปธรรม เรื่องระเบียบชีวิต และระบบกิจการ ทั้งของบุคคล ชุมชน 
และสังคมทั้งหมด เกี่ยวกับเรื่องความเปนอยู และสภาพแวดลอม เริ่ม
ตั้งแตเรื่องปจจัยสี่เปนตนไป  

ฉะนั้น ในการดําเนินชีวิตของชาวพุทธจึงตองใหความสําคัญกับ
เรื่องปจจัยสี่ วาเราจะดําเนินการกับปจจัยสี่ จัดสรรมันอยางไร เพ่ือทํา
ใหเปนฐานที่ม่ันคง เราจะไดกาวตอไปดวยดี ดําเนินการพัฒนาไปสูดาน
จิต และดานปญญา  

ในเรื่องปจจัยสี่น้ี เม่ือเราจัดการไดถูกตองดีแลว เชนอยางเรื่องที่
อยูอาศัย เม่ือเรามีบานเรือนเปนหลักเปนแหลงและจัดสรรไดดี มีความ
เปนระเบียบเรียบรอย นาอยูอาศัย ก็ทําใหเราดําเนินชีวิตไดสะดวก มี
ความสบาย มีความมั่นคงในชีวิต ตอจากนั้นจะทํากิจการอะไรตางๆ ก็
ทําไดสะดวก ไมตองมัวกังวลหวงหนาพะวงหลัง จึงเกื้อกูลแกการทํา
อะไรตออะไรตอไปที่เปนสิ่งดีงามและเปนประโยชนกวางขวางยิ่งขึ้น  

เราจึงอาศัยความเรียบรอยในเรื่องปจจัยสี่น่ีแหละเปนฐานที่ดี ที่
จะกาวไปสูชีวิตดีงามมีความสุข ที่เรียกวา ชีวิตที่สมบูรณ 

จุดเริ่มตนคือ ประโยชนสุขขั้นพืน้ฐาน 
ทุกคนอยากมีชีวิตที่สมบูรณ ชีวิตที่สมบูรณน้ันเปนอยางไร เรา

ลองมาดูคําสอนของพระพุทธศาสนา  
ทานสอนไวแลววา ชีวิตที่สมบูรณน้ันตองประกอบดวยประโยชน

สุขในระดับตางๆ ประโยชนสุขน่ีแหละเปนจุดมุงหมายของชีวิต 
หมายความวา ชีวิตของเรานี้มีจุดมุงหมาย หรือมีสิ่งที่ควรเปน
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จุดมุงหมาย  
ชีวิตเกิดมาทําไม? ตอบไมไดสักคน เราเกิดมาเราตอบไมไดวา

ชีวิตของเรานี่เกิดมามีจุดมุงหมายอยางไร ไมมีใครตอบได เพราะวา
เวลาจะเกิดหรือกอนจะเกิด เราไมไดตั้งจุดมุงหมายไว  

เม่ือเราเกิดมานั้นเราไมรูตัวดวยซ้ํา เพราะฉะนั้นเราจึงไมสามารถ
ตอบไดวาจุดมุงหมายของชีวิตคืออะไร แตพระพุทธศาสนาสอนไววา มี
สิ่งที่ควรเปนจุดมุงหมายแหงชีวิตของเรา จุดหมายน้ีเปนเรื่องของ
ประโยชนและความสุข ทานแบงไวเปน ๓ ระดับ  

ระดับที่ ๑ คือประโยชนสุขที่ตามองเห็น ซ่ึงเปนเรื่องวัตถุหรือ
ดานรูปธรรม ถาจะสรุป ประโยชนสุขในระดับตน ซ่ึงเปนสิ่งที่ตา
มองเห็น ก็จะไดแก  

๑) ก) มีสุขภาพดี มีรางกายแข็งแรง ไมเจ็บไขไดปวย เปนอยูสบาย ใชการไดดี  
๒) ข) มีทรัพยสินเงินทอง มีการงานอาชีพเปนหลักฐาน หรือพึ่งตนเองไดในทาง

เศรษฐกิจ เรื่องนี้ก็สําคัญ พระพุทธเจาสอนไวมากมายในเรื่องทรัพยสินเงิน
ทองวาจะหามาอยางไร จะจัดอยางไร และจะใชจายอยางไร 

๓) ค) มีความสัมพันธที่ดีกับเพื่อนมนุษย หรือมีสถานะในสังคม เชน ยศศักดิ์ 
ตําแหนง ฐานะ ความมีเกียรติ มีชื่อเสียง การไดรับยกยอง หรือเปนที่
ยอมรับในสังคม รวมทั้งความมีมิตรสหายบริวาร  

๔) ง) สุดทายที่สําคัญสําหรับชีวิตคฤหัสถก็คือ มีครอบครัวที่ดีมีความสุข 
ทั้งหมดนี้ เปนประโยชนสุขระดับตน ซ่ึงตามองเห็น ทาน

บัญญัติศัพทไวเฉพาะ เรียกวา ทิฏฐธัมมิกัตถะ แปลวาประโยชน
ปจจุบัน หรือประโยชนที่ตามองเห็น เปนประโยชนที่มองเห็นเฉพาะหนา 
และเปนฐานที่ม่ันคงระดับแรก ทุกคนควรทําใหเกิดขึ้น  
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ถาใครขาดประโยชนระดับนี้แลวจะมีชีวิตที่ลําบาก มีชีวิตอยูในโลก
ไดยาก และจะกาวไปสูความสุขหรือประโยชนในระดับสูงขึ้นไปก็ติดขัด
มาก  

ฉะนั้น ถาเราอยูในโลก ก็ตองพยายามสรางประโยชนสุขในระดับ
ตนน้ีใหได พอมีแลวก็สบาย และสิ่งเหลาน้ีก็เน่ืองกัน  

พอเรามีสุขภาพดี เราก็หาเงินหาทองไดสะดวกขึ้น ถามามัววุนวาย
กับเรื่องเจ็บไขไดปวย เราก็ไมมีเวลาที่จะทํามาหาเลี้ยงชีพ แลวกส็ิน้เปลอืง
ดวย บางทีทรัพยที่หามาไดก็หมดไปกับเรื่องเจ็บปวย ทีน้ีพอเรามีรางกาย
แข็งแรงสุขภาพดี เราก็ทํางานการหาเงินทองได แตไมใชพอแคน้ันนะ 
เพียงแครางกายดีมีเงินเทาน้ันไมพอ แตอยางนอยมันก็เปนฐานไวกอน  

ทีน้ี เม่ือมีทรัพยสินเงินทองแลว ฐานะในสังคมก็มักพวงมาดวย 
เพราะตามคานิยมในสังคมโดยทั่วไปนี่ พอใครมีทรัพยสินเงินทองก็มัก
เปนที่ยอมรับในสังคม กลายเปนคนมีสถานะ ไดรับการยกยอง มี
เกียรติ ไปไหนก็มีหนามีตา เรื่องน้ีก็ขึ้นตอคานิยมของสังคมดวย  

ทีน้ี เม่ือมีการยอมรับ มีฐานะ มียศ มีตําแหนงขึ้นแลว ก็อาจจะมี
อํานาจ หรือมีโอกาส ทําใหมีทางไดทรัพยสินเงินทองมากขึ้นดวย จึง
เน่ืองอาศัยซ่ึงกันและกัน  

ถามีทรัพยสินเงินทอง และมียศ มีตําแหนงแลว ก็มักทําใหมีมิตร
มีบริวารเขามาดวย เพ่ิมเขามาอีก เปนเครื่องประกอบ ชวยใหทําอะไรๆ 
ไดสะดวกและกวางไกลยิ่งขึ้น  

ตอจากนั้น แกนขางในก็คือครอบครัว ถามีครอบครัวที่ดี เปน
ครอบครัวที่ม่ันคง มีความสุข ก็ทําใหการทําหนาที่การงานของเราปลอด
โปรงโลงใจคลองตัวยิ่งขึ้นไปอีก เปนสิ่งที่เกื้อกูลแกกันและกัน  
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พอเรื่องครอบครัวเรียบรอย ทํางานคลอง หาเงินหาทองไดดี ก็
เลี้ยงดูครอบครัวไดเต็มที่ ทําใหครอบครัวมีความมั่นคง สามารถเลี้ยงดู
และใหการศึกษาแกลูก ก็สามารถสรางสรรคความเจริญของชีวิต
ครอบครัว และวงศตระกูล ตลอดถึงสังคมประเทศชาติ  

พื้นฐานจะมั่น ตองลงรากใหลกึ 
น่ีคือประโยชนสุขระดับที่หนึ่ง ซ่ึงตองยอมรับวาสําคัญ แตเพียง

เทาน้ันยังไมพอ  
ประโยชนสุขระดับน้ี เปนสิ่งที่คนมุงหมายกันมาก แตมันยังมี

ขอบกพรอง คือมันยังไมลึกซ้ึง แลวก็ไมปลอดโปรงโลงใจเต็มที่ ยัง
เปนไปกับดวยความหวาดระแวง ความหวงแหนอะไรตางๆ หลายอยาง 
เชน เม่ือมีทรัพยสินเงินทอง เราก็ยังมีความรูสึกไมปลอดภัยในบางครั้ง
บางคราว ทําใหมีความหวงกังวลและความกลัวภัยแฝงอยูในชีวิตของ
เรา 

อีกอยางหนึ่ง ในการอยูในโลก ความสุขของเราก็ตองขึ้นตอสิ่ง
เหลาน้ี เวลาเราแสวงหาเงินทองมาไดมากๆ มีวัตถุมาบํารุงความสุข
เพ่ิมขึ้น เราดําเนินชีวิตไป เราก็นึกวา ถาเรายิ่งมีมากเราจะยิ่งมีความสุข
มาก เราก็หาเงินหาทรัพยยิ่งขึ้นไป แตแลวบางทีกลายเปนวา ไปๆ มาๆ 
เราก็วิ่งไลตามความสุขไมถึงสักที ยิ่งมีมากขึ้น ความสุขก็ยิ่งวิ่งหนีเลย
หนาไป  

แตกอนเคยมีเทาน้ีก็สุข แตตอมาเทาน้ันไมสุขแลว ตองมีมากกวา
น้ัน เคยมีรอยเดียวก็สุข ตอมาเราคิดวาตองไดพันหนึ่งจึงสุข พอไดพัน
แลว หนึ่งรอยที่เคยมีและทําใหสุขไดกลับกลายเปนทุกข คราวนี้ถามีแค
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รอยไมเปนสุขแลว ตองมีพัน ทีน้ี พอมีพันก็อยากไดหมื่น ตองไดหมื่น
จึงสุข มีพันตอนนี้ไมสุขแลว  

แตกอนทําไมมีรอยก็สุข มีพันก็สุข แตเด๋ียวนี้มันสุขไมได รอย
และพันน้ันกลับเปนทุกขไป มันไมนาจะเปนไปได เม่ือกอนโนนยังไมมี
อะไร พอไดรอยครั้งแรกดีใจเหลือเกิน สุขยิ่งกวาเด๋ียวนี้ที่ไดหมื่น พอ
หาเครื่องบํารุงความสุขไดเพ่ิมขึ้น สุขเกาที่เคยมีกลับลดหาย ความสุข
มันหนีได น่ีก็เปนเรื่องที่ทําใหรูสึกไมม่ันคง ไมโปรงใจ 

นอกจากนั้นยังเปนเรื่องของความไมจริงใจและการมีความอิจฉา
ริษยากันอีก ทําใหอยูดวยความหวาดระแวงไมสบายใจ อยางเรามียศ มี
ตําแหนงฐานะเปนที่ยอมรับในสังคม บางทีเราก็ไมแนใจวา เขาเคารพ
นับถือเราจริงหรือเปลา หรือเปนเพียงอาการแสดงออกภายนอก เวลา
เราเปลี่ยนสถานะภายนอกแลว เขาอาจจะไมเคารพนับถือเราอีก  

ฉะน้ัน ขณะที่อยูในสถานะนั้น เราก็มีความรูสึกไมอิ่มใจเต็มที่ 
มันไมลึกซ้ึง พรอมกับการที่ไดรับเกียรติยศฐานะหรือการยอมรับยก
ยองน้ัน ในใจลึกๆ ลงไป บางทีก็ไมสบายใจ  

น่ีแหละจึงกลายเปนวา บางทีสิ่งเหลาน้ีก็เปนของเทียม เชน 
เกียรติยศ และความเคารพนับถือ ก็อาจจะเปนเกียรติยศและความ
เคารพนับถือที่เปนของเทียม เม่ือเปนของเทียม ก็เปนสิ่งคางคา เปน
ปญหาทั้งแกตนเองและแกผูอื่น  

สําหรับตัวเราเอง มันก็เปนปมในใจ ทําใหเราไมไดความสุขที่
แทจริง และเมื่อตองออกจากสถานะนั้น หรือหมดสถานะนั้นไป แลว
เห็นคนอื่นมีทาทีอาการตอตนเองเปลี่ยนแปลงไป ก็สูญเสียความมั่นใจ 
และเกิดความโทมนัส ถาเราแกปมในใจนี้ไมได บางทีก็สงผลเปนปญหา
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ตอไปอีก ทําใหมีผลตอพฤติกรรม ตอความเปนอยู ตลอดจนสุขภาพทั้ง
ทางจิตและทางกายของเรา  

ในดานที่เกี่ยวกับคนอื่น ก็มักมีเรื่องของการแขงขันชิงดีชิงเดน 
และการปนแตงทาทาง การกระทําและการแสดงออกที่หวังผลซอนเรน
แอบแฝง ตลอดจนความไมสนิทใจตอกัน ทําใหการเปนอยูในสังคม 
กลายเปนการสรางปญหาในการอยูรวมกันอีก ปญหามากมายของ
มนุษยก็จึงเกิดขึ้นจากการปฏิบัติตอเรื่องประโยชนสุขระดับตนน้ี  

ในที่สุด ก็กลายเปนวา ถาเราไมกาวสูประโยชนสุขขั้นตอไป 
ประโยชนสุขระดับที่หนึ่งน้ี ก็จะเปนปญหาไดมาก เพราะมันไมเต็มไม
อิ่ม ไมโปรงไมโลง และมีปญหาพวงมาดวยนานาประการ รวมทั้งความ
หวาดระแวง ความอิจฉาริษยา ความรูสึกไมม่ันคงปลอดภัยภายนอก 
และความรูสึกไมม่ันใจภายในตนเอง  

เพราะฉะนั้น ประโยชนสุขระดับแรกนี้ แมวามันจะเปนสิ่งสําคัญ
ที่เราจะตองไมมองขาม แตเราก็จะตองกาวสูประโยชนสุขขั้นตอไป ดวย
เหตุน้ี พระพุทธเจาจึงทรงสอนประโยชนสุขระดับที่สองไวดวย 

ถาลงลึกได จะถึงประโยชนสุขที่แท 
ระดับที่ ๒ ไดแก ประโยชนสุขที่เปนดานนามธรรม เปนเรื่องของ

จิตใจลึกซ้ึงลงไป ทานเรียกวาประโยชนที่เลยจากตามองเห็น หรือเลยไป
ขางหนา ไมเห็นเปนรูปธรรมตอหนาตอตา เรียกดวยภาษาวิชาการวา 
สัมปรายิกัตถะ เชน ความมีชีวิตที่มีคุณคาเปนประโยชน การที่เราได
ชวยเหลือเกื้อกูลแกผูอื่นดวยคุณธรรม ไดทําประโยชนแกเพ่ือนมนุษย  

เม่ือระลึกขึ้นมาวา เราไดใชชีวิตนี้ใหมีประโยชน เราไดทําชีวิตใหมี
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คุณคา ไดชวยเหลือเพ่ือนมนุษย ไดเกื้อกูลสังคมแลว พอระลึกขึ้นมา
เราก็อิ่มใจสบายใจ ทําใหมีความสุขอีกแบบหนึ่ง  

ดวยวิธีปฏิบัติในระดับที่สอง ซ่ึงเปนเรื่องของจิตใจ เกี่ยวกับ
คุณธรรมนี้ ก็ทําใหเรามีความสุขเพ่ิมขึ้นอีก และแมแตประโยชนสุข
ระดับที่หนึ่งน้ัน เม่ือมีประโยชนสุขระดับที่สองเปนคูอยูขางในดวย ก็จะ
เกิดมีขึ้นชนิดที่วาลึกซ้ึงเปนจริงเลยทีเดียว จะไมเปนของเทียม เชนถา
เปนการเคารพนับถือ ตอนนี้จะเปนของแท  

การที่เรามีนํ้าใจมีคุณธรรมและชวยเหลือเกื้อกูลเพ่ือนมนุษยดวย
ใจจริง ก็จะทําใหเขาเคารพเราจริง เปนการแสดงออกจากใจที่แนนอน
สนิท เปนของลึกซ้ึง เราจะไดของแท  

ในทางกลับกัน ประโยชนสุขระดับที่สองนี้ ก็อาศัยประโยชนสุข
ระดับที่หนึ่งมาชวย พอเรามีจิตใจที่พัฒนา มีคุณธรรมขึ้นมาแลว เรามี
นํ้าใจอยากจะชวยเหลือเกื้อกูลเพ่ือนมนุษย เราก็เอาสิ่งที่เปนประโยชน
ในระดับแรกนั่นเองมาใช เชนเอาทรัพยสินเงินทองที่เปนวัตถุเปนของ
มองเห็นน่ันแหละมาใชชวยเหลือเพ่ือนมนุษย ยิ่งมีมาก ก็ยิ่งชวยไดมาก  

คนที่มีแตประโยชนสุขระดับที่สอง ถึงแมจะมีนํ้าใจเกื้อกูล มี
คุณธรรม อยากจะชวยคนอื่น แตระดับที่หนึ่งทําไวไมดี ไมมีเงินทองจะ
ไปชวยเขา ก็ทําประโยชนสุขไดนอย เพราะฉะนั้นจึงตองมีทั้งสองขั้น  

นอกจากความสุขใจชื่นใจในการที่ไดชวยเหลือเกื้อกูลเพ่ือน
มนุษย ก็คือความมั่นใจ โดยเฉพาะความมั่นใจในชีวิตของตนเอง เชน
เรามีความมั่นใจในชีวิตของเราที่ไดเปนอยูมาดวยดี มีความประพฤติ
ปฏิบัติถูกตอง ตั้งอยูในความดีงามสุจริต ไมไดทําผิดทําโทษอะไร  

เม่ือเราระลึกนึกถึงชีวิตของเราขึ้นมา เราก็มีความมั่นใจในตนเอง 
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เปนความสุขลึกซ้ึงอยูภายใน และเมื่อเรามีความสัมพันธกับเพื่อนมนุษย
ดวยความดีงาม เกิดจากคุณธรรมภายใน ก็ยิ่งทําใหเรามีความมั่นใจใน
ตัวเองมากขึ้น พรอมทั้งมีความมั่นใจในการอยูรวมกับผูอื่นดวย น้ีเปน
ระดับของความสุขที่แทจริง  

ในตอนที่มีวัตถุภายนอก เรายังไมมีความมั่นใจจริง ความสุขก็
ผานๆ ไมลึกซ้ึงและไมยืนยาว แตพอมีคุณธรรมภายใน ซ่ึงเปน
ประโยชนสุขระดับที่สอง เราก็มีความมั่นใจในตัวเอง และมีความสุขที่
ลึกซ้ึง เต็มใจและชุมฉํ่าใจ 

นอกจากนั้นยังมีคุณธรรมอื่นที่มาชวยเสริมหนุนประโยชนสุขทาง
จิตใจอีก โดยเฉพาะศรัทธา คือมีความเชื่อม่ันในสิ่งที่ดีงาม ในคุณความ
ดี ในการกระทําความดี ในจุดหมายที่ดีงาม ตลอดจนในวิถีชีวิตที่ดีงาม 
ความเชื่อม่ันและมั่นใจเหลาน้ีเปนศรัทธา  

ทานผูศรัทธาในพระศาสนา เห็นวาพระศาสนานี้มีอยูเพ่ือ
ประโยชนสุขแกมวลมนุษย เปนคําสอนที่ดีงาม เรามีศรัทธา มีความ
ม่ันใจในคุณคาแหงธรรม เราก็ทํานุบํารุงหรือชวยกิจการพระศาสนาดวย
ศรัทธานั้น จิตใจของเราก็มีความมั่นใจและมั่นคง มีกําลังเขมแข็งและ
ผองใส พรอมทั้งมีความสุขที่ประณีต เปนสวนที่แทและลึกซ้ึงอยูภายใน  

อันน้ีคือประโยชนสุขระดับที่สอง ที่ทานถือวาเราจะตองกาวใหถึง 
ซ่ึงจะทําใหประโยชนสุขขั้นที่หนึ่งไมมีพิษไมมีภัย แลวก็กลับเปน
ประโยชนเกื้อกูลกวางขวางออกไป และยังทําใหความสุขที่มีที่ได 
กลายเปนความสุขที่ลึกซ้ึงเต็มที่ ฉะนั้นเราจึงตองกาวไปสูประโยชนสุข
ระดับที่สอง  

ทานผูใดไดกาวขึ้นมาถึงประโยชนสุขระดับที่สองแลว ก็จะมี
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ความมั่นใจในคุณคาแหงชีวิตของตนเอง พอระลึกนึกขึ้นมาเม่ือใดก็เกิด
ปติสุขวา เออ เรามีทรัพยสินเงินทอง และเงินทองนั้นก็ไมเสียเปลา เราได
ใชทรัพยสินเงินทองนี้ทําใหเกิดประโยชนแลวแกชีวิตของเราและเพื่อน
มนุษย  

บางทานก็อิ่มใจวา เรามีศรัทธาในสิ่งที่ถูกตอง เรามีความมั่นใจใน
การดําเนินชีวิตของเรา เราไดทําสิ่งที่ถูกตองเปนประโยชน ไมไดทําสิ่งที่
เปนโทษเสียหาย  

ถาพูดตามศัพทของทานก็วา มีความมั่นใจดวยศรัทธา ที่เชื่อ
และชื่นใจในสิ่งที่ดีงาม แลวก็มีศีล มีความประพฤติดีงาม เกื้อกูล ไม
เบียดเบียนใคร ทําแตสิ่งที่เปนคุณประโยชน มีจาคะ มีความเสียสละ 
ไดใชทรัพยสินเงินทองที่หามาไดทําใหเกิดคุณคา ขยายประโยชนสุขให
กวางขวางออกไป  

แลวก็มีปญญา มีความรูความเขาใจในความจริงของสิ่งทั้งหลาย 
พอที่จะปฏิบัติตอสิ่งที่ชีวิตเกี่ยวของ เริ่มแตบริโภคบริหารใชจายจัดการ
ทรัพยสินเงินทองนั้น ในทางที่จะเปนคุณประโยชนสมคุณคาของมัน 
และไมใหเกิดเปนปญหา ไมใหเกิดทุกข ไมลุมหลงมัวเมา อยูอยางเปน
นาย มิใชเปนทาสของทรัพย  

ตอจากนี้เราก็จะกาวไปสูประโยชนสุขระดับที่สาม แตถึงจะมีเพียง
แคสองขั้นน่ีก็นับวามีชีวิตที่คอนขางจะสมบูรณแลว 

ถึงจะเปนประโยชนแท แตก็ยังไมสมบรูณ 
แมจะไดจะถึงประโยชนสุข ๒ ระดับแลว แตพระพุทธเจาก็ทรง

เตือนวายังไมสมบูรณ ไมสมบูรณเพราะอะไร  
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แมเราจะมีความดี เรามีความภูมิใจ ม่ันใจในความดีของเรา แต
เราก็มีจิตใจที่ยังอยูดวยความหวัง เรายังหวังอยากใหคนเขายกยองนับ
ถือ ยังหวังในผลตอบสนองความดีของเรา แมจะเปนนามธรรม เรามี
ความสุขดวยอาศัยความรูสึกม่ันใจภูมิใจอะไรเหลาน้ัน เรียกงายๆ วายัง
เปนความสุขที่อิงอาศัยอะไรอยางใดอยางหนึ่ง 

ในระดับที่หนึ่ง ความสุขของเราอิงอาศัยวัตถุ หรือขึ้นตอคน
อื่นสิ่งอื่น 

พอถึงระดับที่สอง ความสุขของเราเขามาอิงอาศัยความดีงาม 
และคุณธรรมของตัวเราเอง  

อยางไรก็ตาม ตราบใดเรายังมีความสุขที่อิงอาศัยอยู มันก็เปน
ความสุขที่ยังไมเปนอิสระ เพราะยังตองขึ้นตออะไรๆ อยางใดอยางหนึ่ง 
เชนถาเกิดมีกรณีขึ้นวาเราทําความดีไปแลวคนเขาไมยกยองเทาที่ควร 
เม่ือเราหวังไว ตอไปเราก็รูสึกผิดหวังได  

บางทีเราทําความดีแลว มาเกิดรูสึกสะดุดขึ้นวา เอ! ทําไมคนเขา
ไมเห็นความดีของเรา เราก็ผิดหวัง หรือวาเราเคยไดรับความชื่นชม 
ไดรับความยกยองในความดี แตตอมาการยกยองสรรเสริญนั้นเสื่อม
คลายจืดจางลงไป หรือลดนอยลงไป ก็ทําใจเราใหหอเหี่ยวลงไปได 
จิตใจของเราก็ฟูยุบไปตามความเปลี่ยนแปลงภายนอก 

ในทางตรงขาม ถาเรามีจิตใจที่รูเทาทันความจริงของสิ่งทั้งหลาย 
รูตระหนักในกฎธรรมชาติวามันเปนธรรมดาอยางน้ันๆ แลว เราก็ทํา
จิตใจของเราใหเปนอิสระได และมันจะเปนอิสระจนถึงขั้นที่วา ความ
เปลี่ยนแปลงเปนไปของสิ่งทั้งหลายตามกฎธรรมชาติน้ัน มันก็เปนเรื่อง
ของธรรมชาติไป มันไมมามีผลกระทบตอจิตของเรา ใจของเราก็โปรงก็
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โลงผองใสอยูอยางน้ัน  
แมวาสิ่งทั้งหลายจะเปลี่ยนแปลงไป เปนทุกข และเปนไปตาม

เหตุปจจัย แตใจของเราก็เปนอิสระอยู เปนตัวของเราตามเดิม  
เม่ือกระทบกับความไมเที่ยงเปนอนิจจัง สิ่งทั้งหลายเปลี่ยนแปลง

ไป เราก็รูเทาทันวามันจะตองเปนอยางน้ันตามเหตุปจจัย แลวก็ดํารงใจ
เปนอิสระอยูได  

เม่ือเรารูตระหนักตามที่มันเปนวาสิ่งทั้งหลายเปนทุกข คือคงอยูใน
สภาพเดิมไมได เรารูเทาทันแลว ความทุกขน้ันก็เปนความทุกขของสิ่ง
เหลาน้ันอยูตามธรรมชาติของมัน ไมเขามาเปนความทุกขในใจของเรา  

ปญหาของมนุษยน้ันเกิดจากการที่ไมรูเทาทันความจริง แลวก็
วางใจตอสิ่งทั้งหลายไมถูกตอง จึงทําใหเราถูกกฎธรรมชาติเบียดเบียน
บีบคั้นและครอบงําอยูตลอดเวลา  

ความทุกขของมนุษยน้ี รวมแลว ก็อยูที่การถูกกระทบกระทั่งบีบ
ค้ันจากการเปลี่ยนแปลง ความไมเที่ยงแทแนนอน ความตั้งอยูในสภาพ
เดิมไมได ไมคงทนถาวร เปนไปตามเหตุปจจัย ซ่ึงฝน ขัดแยง ไม
เปนไปตามความปรารถนา 

สิ่งทั้งหลายเปลี่ยนแปลงไป เราอยากใหเปลี่ยนไปอยางหนึ่ง มัน
กลับเปลี่ยนไปเสียอีกอยางหนึ่ง เราอยากจะใหมันคงอยู แตมันกลับเกิด
แตกดับไป อะไรทํานองนี้ มันก็ฝนใจเรา บีบคั้นใจเรา เราก็มีความทุกข  

ถากระแสยงัเปนสอง ก็ตองมีการปะทะกระแทก 
ทั้งน้ีทั้งน้ันก็เพราะวา เราไปสรางกระแสความอยากซอนขึ้นมา 

บนกระแสความจริงของธรรมชาติที่มีอยูกอนแลว  
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กระแสความอยากของเรานี้ เปนกระแสที่ไมเปนของแทจริง 
กระแสที่แทจริงของสิ่งทั้งหลายก็คือกระแสของกฎธรรมชาติที่วาสิ่ง
ทั้งหลายเปนไปตามเหตุปจจัยของมัน  

ทีน้ีมนุษยเราก็สรางกระแสความอยากของตัวขึ้นมาวา จะใหสิ่ง
ทั้งหลายเปนอยางน้ันเปนอยางน้ีตามใจที่ชอบชังของเรา แตมันก็ไม
เปนไปตามที่ใจเราอยาก เราอยากจะใหมันเปนอยางน้ี มันก็ไมเปน กลับ
เปนไปเสียอยางโนน เพราะวาสิ่งทั้งหลายมีกระแสที่แทจริงควบคุมมัน
อยู กระแสที่แทจริงของมันก็คือกระแสแหงเหตุปจจัย  

สําหรับคนปุถุชนทั่วไปก็จะมีกระแสของตัวที่สรางขึ้นเอง คือ
กระแสความอยาก เรามีกระแสน้ีในใจของเราตลอดเวลา เปนกระแส
ความอยากที่มีตอสิ่งหลาย ไมวาเราจะเกี่ยวของกับอะไร เราก็จะสง
กระแสนี้เขาไปสัมพันธกับมัน คือเราจะมีความนึกคิดตามความ
ปรารถนาของเราวา อยากใหมันเปนอยางน้ัน ไมอยากใหเปนอยางน้ี  

ทีน้ี สิ่งทั้งหลายนั้นมีกระแสจริงๆ ที่คุมมันอยูแลว คือกระแสกฎ
ธรรมชาติ อันไดแกความเปนไปตามเหตุปจจัย พอถึงตอนนี้กระแสของ
ตัวเราเกิดขึ้นมาซอนเขาไปอีก ก็เกิดเปน ๒ กระแส  

แตสิ่งที่อยูในสองกระแสนั้นก็อันเดียวกันน่ันแหละ คือ สิ่งน้ันเอง
เม่ือมาเกี่ยวของกับตัวเรา ก็ตกอยูในกระแสความอยากของเรา แลวตัว
มันเองก็มีกระแสแหงเหตุปจจัยตามธรรมดาของธรรมชาติอยูแลว  

พอมี ๒ กระแสขึ้นมาอยางน้ี เม่ือมีความเปนไปอยางหนึ่งอยาง
ใดก็ตาม สองกระแสนี้ก็จะเกิดการขัดแยงกันขึ้น แลวก็กลายเปนปญหา 
คือ กระแสความอยากของคน ขัดกับกระแสเหตุปจจัยของ
ธรรมดา 
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ทีน้ี พอเอาเขาจริง กระแสเหตุปจจัยของกฎธรรมชาติก็ชนะ 
กระแสความอยากของเราก็แพ  

ก็ตองเปนอยางน้ี เพราะเปนธรรมดาวา สิ่งทั้งหลายไมไดเปนไป
ตามความอยากของคน แตมันเปนไปตามเหตุปจจัยของมัน  

พอสองกระแสนี้สวนทางปะทะกัน และกระแสเหตุปจจัยชนะ 
กระแสความอยากของเราแพ ผลที่ตามมาก็คือ ตัวเราถูกบีบคั้น เราถูก
กดดัน เราก็มีความทุกข น่ีคือความทุกขเกิดขึ้น  

แลวเราก็ไดแตรองขึ้นมาในใจหรือโอดโอยคร่ําครวญวา ทําไมมัน
จึงเปนอยางน้ันหนอ ทําไมมันจึงไมเปนอยางน้ีหนอ แลวก็ถูกความทุกข
บีบคั้นใจ ไดแตระทมขมขื่นไป  

พอประสานเปนกระแสเดียวได คนก็สบาย งานก็สําเร็จ 
สวนคนที่รูเทาทันความจริง เขาศึกษาธรรมแลวก็รูเลยวา ความจรงิ

ก็ตองเปนความจริง คือสิ่งทั้งหลายเปนไปตามกฎธรรมชาติ โดยเปนไป
ตามเหตุปจจัยของมัน จะเอาความอยากของเราไปเปนตัวกําหนดไมได  

เพราะฉะนั้น เราเพียงแตรูเขาใจวามันควรจะเปนอยางไร หรือ
กําหนดวาเราตองการอยางไร ตอจากนั้นก็ทําดวยความรูวา มันจะเปน
อยางน้ันได เราตองทําใหเปนไปตามเหตุปจจัย  

ฉะน้ัน ถาเราตองการใหมันเปนอยางใด หรือมันควรจะเปนอยาง
ใด เราก็ตองไปศึกษาเหตุปจจัยของมัน เม่ือใชปญญาศึกษาเหตุปจจัย
ของมัน และรูเหตุปจจัยแลว จะใหมันเปนอยางไร เราก็ไปทําเหตุปจจัย
ที่จะใหมันเปนอยางน้ัน ถาจะไมใหเปนอยางโนน เราก็ไปปองกันกําจัด
เหตุปจจัยที่จะใหเปนอยางโนน  
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ถาตองการจะใหเปนไปตามที่เรากําหนดหรือตามที่มันควรจะเปน 
แลวเราศึกษาเหตุปจจัย รูเหตุปจจัย และไปทําที่เหตุปจจัยใหเปนไป
อยางที่เราตองการ ก็จะเกิดผลสําเร็จขึ้น  

เม่ือเรารูและทําอยางน้ี กระแสของเราก็เปลี่ยนจากกระแสความ
อยากคือกระแสตัณหา มาเปนกระแสปญญา  

จะเห็นชัดเจนวา กระแสปญญานี้กลมกลืนเปนอันเดียวกับ
กระแสเหตุปจจัยของธรรมชาติ เพราะกระแสเหตุปจจัยเปนไปอยางไร 
กระแสปญญาก็รูไปตามนั้น  

เม่ือเปนอยางน้ี กระแสของคนกับกระแสของธรรมชาติ ก็
กลายเปนกระแสเดียวกัน เทากับวาตอนนี้เหลือกระแสเดียว คือ 
กระแสเหตุปจจัยที่เรารูเทารูทันรูตามไปดวยกระแสปญญา  

เม่ือกระแสของคน(กระแสปญญา-ของเรา) กับกระแสของ
ธรรม (กระแสเหตุปจจัย-ของกฎธรรมชาติ) ประสานกลมกลืนเปน
กระแสเดียวกัน ความขัดแยงบีบคั้นปะทะกระแทกกันก็ไมมี 

สรุปวา มีความสัมพันธระหวางกระแส ๒ แบบ คือสองกระแสที่
ปะทะขัดแยงกัน กับสองกระแสที่ประสานกลมกลืนเปนกระแสเดียวกัน 

สองกระแสที่ปะทะขัดแยงกัน ก็คือ กระแสความอยากของ
ตัวเรา ที่เราสรางขึ้นใหม ขัดกับกระแสเหตุปจจัยของกฎธรรมชาติที่มี
อยูเดิมตามธรรมดาของมัน  

กระแสความอยากของเรา ก็คือการที่คิดจะใหสิ่งทั้งหลายเปน
อยางน้ันเปนอยางน้ี ตามใจตัวเรา โดยไมมองไมรับรูวาสิ่งทั้งหลาย
จะตองเปนไปอยางไรๆ ตามเหตุปจจัยของกฎธรรมชาติ  

เม่ือเราจะใหสิ่งน้ันเปนไปอยางหนึ่งตามกระแสความอยากของเรา 
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แตสิ่งน้ันมันเปนไปเสียอีกอยางหนึ่งตามกระแสเหตุปจจัยของกฎ
ธรรมชาติ กระแสของคน กับกระแสของธรรม(ชาติ) ก็แยกตางกันเปน
สองกระแส แลวสองกระแสนี้ก็ปะทะกระแทกขัดแยงกัน และเมื่อกระแส
ของเราแพ เราก็ถูกกดถูกอัดถูกบีบค้ัน เรียกวาเกิดทุกขอยางที่วา
มาแลว 

สองกระแสที่ประสานกลมกลืนเปนกระแสเดียวกัน ก็คือ 
กระแสปญญาของเรา เขากันกับกระแสเหตุปจจัยของกฎธรรมชาติ  

ถาเราใชปญญา ปญญานั้นก็รูเขาใจมองเห็นไปตามเหตุปจจัยที่
เปนไปอยูตามกฎธรรมชาติ ปญญาคอยมองคอยดูใหรูเขาถึงและเทาทัน
กระแสเหตุปจจัย กระแสปญญาของเราจึงประสานกลมกลืนกับกระแส
เหตุปจจัยของกฎธรรมชาติ  

อันน้ีเรียกวา กระแสของคน กับกระแสของธรรม(ชาติ) 
ประสานกลมกลืน กลายเปนกระแสเดียวกัน ไมมีการปะทะหรือขัดแยง
กัน เพราะไมมีตัวตนของเราที่จะมาถูกกดถูกอัดถูกบีบ 

เปนอันวา ตอนแรกสองกระแส คือ กระแสความอยากของเรา 
หรือกระแสตัณหา เรียกงายๆ วา กระแสของคน กับกระแสเหตุ
ปจจัยของกฎธรรมชาติ เรียกงายๆ วา กระแสของธรรม ตองปะทะ
ขัดแยงกัน เพราะแยกตางหากไปกันคนละทาง และไมรูเรื่องกัน  

แตพอเราใชปญญา เราก็เขาถึงกระแสเหตุปจจัยเลย กระแส
ความอยากไมเกิดขึ้น กระแสของคนคือกระแสปญญา กับกระแสของ
ธรรมคือกระแสเหตุปจจัย ก็จึงประสานกลมกลืนกัน เหลือกระแสเดียว  

เม่ือกระแสของคนเปลี่ยนจากกระแสตัณหา มาเปนกระแส
ปญญาแลว การที่เราจะตองขัดแยงปะทะกระแทกกับกระแสของ
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ธรรมชาติ หรือกระแสธรรม และจะตองถูกกดถูกอัดถูดบีบ เพราะเรา
แพมัน ก็ไมมีอีกตอไป กลายเปนวากระแสของคนกับกระแสของธรรม
ประสานกลมกลืนไปดวยกัน กลายเปนกระแสเดียวกัน ไมมีความ
ขัดแยงปะทะกระแทกกันตอไปอีก 

เม่ือกระแสของคน กับกระแสของธรรม ประสานกลมกลืนกัน
เปนกระแสเดียวแลว ไมวาสิ่งทั้งหลายจะเปนไปตามเหตุปจจัยอยางไร 
เราก็รูเหตุปจจัยอยางน้ัน แลวก็ทําที่เหตุปจจัย ดังน้ันจึงทั้งทําไดผลดวย 
แลวก็ไมทุกขดวย  

เม่ือทําไดแคไหน เราก็รูวาน่ันคือตามเหตุปจจัย หรือเทาที่จะได
จะเปนตามเหตุปจจัย ถามันไมสําเร็จ เราก็รูวาเพราะเหตุปจจัยไม
เพียงพอ หรือเหตุปจจัยบางอยางสุดวิสัยที่เราจะทําได เรารูเขาใจแลวก็
ไมคร่ําครวญโอดโอยวาทําไมหนอๆ เราก็ไมทุกข  

ฉะน้ัน ดวยความรูเขาใจอยางน้ี จะทําใหเรา ทั้งทํางานก็ไดผล 
ทั้งใจคนก็ไมเปนทุกข มีแตจะเปนสุขอยางเดียว  

ปญญามานํา มองตามเหตุปจจยั                             
ตัวเองก็สบาย แถมยังชวยคนอื่นไดอีก 

ฉะนั้น ชาวพุทธจะตองตั้งหลักไวในใจแตตนวา เวลามองสิ่งตางๆ 
จะไมมองดวยความชอบใจหรือไมชอบใจ แตมองดวยปญญาที่วามอง
ตามเหตุปจจัย ตั้งหลักไวในใจอยางน้ีตั้งแตตน  

คนที่ไมไดฝกไมไดพัฒนาไมไดเรียนรูพุทธศาสนา ก็จะตั้งทาผิด 
เริ่มตั้งแตมองสิ่งทั้งหลาย ก็มองดวยทาทีของความรูสึกที่วาอยากอยาง
น้ัน อยากอยางน้ี ชอบใจไมชอบใจ พอรับรูประสบการณอะไร ก็เอา
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ความชอบใจไมชอบใจเขาไปจับ หรือมีปฏิกิริยาชอบใจหรือไมชอบใจไป
ตามความรูสึก 

สําหรับชาวพุทธจะไมเอาความชอบใจไมชอบใจหรือความชอบชัง
ของตัณหามาเปนตัวตัดสิน เปนตัวนําวิถีชีวิต หรือเปนตัวบงการ
พฤติกรรม แตเอาปญญามานํา  

การที่จะเอาปญญามานําน้ัน ถาเรายังไมมีปญญาพอ หรือยังไม
ชํานาญ ก็ตั้งหลักในใจกอน คือตั้งหลักที่จะเปนจุดเริ่มตนใหแกปญญา  

วิธีตั้งหลักในเมื่อยังไมมีปญญาพอ ก็คือ ทําเปนคติไวในใจ เวลา
เกิดอะไร เจออะไร บอกใจวา “มองตามเหตุปจจัยนะ” พอทําอยางน้ี 
ปญหาหมดไปตั้งครึ่งตั้งคอนเลย เชน คนมีทุกขหรือคนจะโกรธ พอ
บอกวามองตามเหตุปจจัยเทาน้ันแหละ ความทุกขหรือความโกรธก็
สะดุดชะงักหรือลดลงไปเลย 

เพราะฉะนั้น เราประสบปญหาอะไร เจอสถานการณอะไร แมแต
ในความสัมพันธระหวางบุคคล ใหเราตั้งใจวางทาทีไววา “มองตามเหตุ
ปจจัยนะ” พอมองตามเหตุปจจัย เราก็ตองใชปญญาคิดพิจารณา 
ปญญาก็เริ่มตนทํางาน กิเลสและความทุกขก็ถูกกันออกไป เขามาไมได  

แตถาเราไมมองตามเหตุปจจัย เราก็จะมองดวยความชอบชัง พอ
มองตามความชอบชัง ปญหาก็เกิดขึ้นในจิตใจของเรา เปนความ
กระทบกระทั่งบีบคั้นปะทะกัน ขุนมัว หรือตื่นเตนลิงโลดหลงใหลไป
ตาม แลวปญหานั้นก็จะขยายออกมาขางนอกดวย  

พอมองตามเหตุปจจัยเราจะไมเกิดปญหา เราจะคิดเหตุผล เราจะ
หาความจริง และไดความรูที่จะปฏิบัติตอบุคคลน้ัน เรื่องน้ัน กรณีน้ัน
ไดโดยถูกตอง แลวเราก็จะมองผูอื่นดวยความเขาใจ เชนถามีผูอื่นเขา
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มามีอาการกิริยาหรือวาจากระทบกระทั่งเรา เรามองตามเหตุปจจัย บาง
ทีเรากลายเปนสงสารเขา  

คนน้ีเขามาดวยทาทีอยางนี้ แสดงออกอยางน้ี ถาเราไปรับกระทบ 
ก็เกิดความโกรธ แตถาเราถือหลักมองตามเหตุปจจัยน้ี เราก็เริ่มคิดวา 
เออ เขาอาจจะมีปญหาอะไรของเขา ตอนน้ีเราจะเริ่มคิดถึงปญหาของ
เขา แลวก็จะคิดชวยแกไข ใจเราโลงออกไปนอกตัว ไมอั้นกดกระแทก
อยูกับตัว ก็เลยไมเกิดเปนปญหาแกตัวเรา  

ตัวเขาเองอาจจะมีปญหา เขาอาจจะไมสบายใจอะไรมา หรืออาจจะ
มีปมอะไร เรามองดวยความเขาใจ และสืบหาเหตุปจจัย พอเราเขาใจ
เขา เราเองก็สบายใจ และเกิดความสงสารเขา กลายเปนคิดจะชวยเหลือ
ไป  

ประโยชนสุขที่สมบรูณจะเกิดขึ้นได                            
จิตใจตองมอิีสรภาพ 

การตั้งหลักในใจ เพ่ือเปนจุดเริ่มใหปญญามานําจิต หรือเพ่ือให
จิตเขาสูกระแสปญญา อีกวิธีหนึ่ง คือการมองตามคุณคา หมายความ
วา เม่ือพบเห็นเจอะเจอหรือเกี่ยวของกับบุคคล สิ่งหรือสถานการณใดๆ 
ก็ไมใหมองตามชอบใจไมชอบใจของตัวเรา แตมองดูคุณโทษ ขอดี
ขอเสีย และประโยชนที่จะเอามาใชใหไดจากสิ่งหรือบุคคลน้ัน  

การมองตามคุณคาของสิ่งน้ันๆ ก็ตรงขามกับการมองตามชอบใจ
ไมชอบใจ หรือตามชอบชังของตัวเรา เชนเดียวกับการมองตามเหตุ
ปจจัย แตมีวัตถุประสงคเพ่ือใหไดประโยชนจากประสบการณหรือ
สถานการณที่เราเกี่ยวของทุกอยาง โดยเฉพาะในการที่จะเอามาพัฒนา
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ชีวิตจิตใจของเราใหกาวหนาดีงามสมบูรณยิ่งขึ้น  
ไมวาพบเห็นประสบอะไร ก็หาประโยชนหรือมองใหเห็นประโยชน

จากมันใหได อยางที่วา แมแตไดฟงคําเขาดา หรือพบหนูตายอยูขางทาง 
ก็มองใหเกิดมีประโยชนขึ้นมาใหได 

การมองตามเหตุปจจัย เปนวิธีมองใหเห็นความจริง สวนการมอง
ตามคุณคา เปนวิธีมองใหไดประโยชน แตทั้งสองวิธีเปนการมองตามที่
สิ่งน้ันเปน ไมใชมองตามความชอบชังของตัวเรา  

การมองตามที่มันเปน เปนกระแสของปญญา เอาปญญาที่รูความ
จริงมานําชีวิต สวนการมองตามชอบใจไมชอบใจหรือตามชอบชังของเรา 
เปนกระแสของตัณหา เอาตัณหาที่ชอบชังมานําชีวิต 

การมองตามเหตุปจจัย ซ่ึงเปนการมองหาความจริง เปนการมอง
ตามที่สิ่งน้ันมันเปนของมันตามสภาวะแทๆ เรียกวาเปนขั้นปรมัตถ เปน
เรื่องของการที่จะเขาถึงประโยชนสุขระดับที่สามโดยตรง สวนการมอง
ตามคุณคา ซ่ึงเปนการมองใหไดประโยชน แมจะเปนการมองตามที่สิ่ง
น้ันเปน แตก็ไมถึงกับตามสภาวะแทๆ เรียกวายังอยูในขั้นที่เกี่ยวกับ
สมมติ เปนวิธีปฏิบัติสําหรับประโยชนสุขในระดับที่สอง แตในตอนกอน
น้ันไมไดพูดไว จึงพูดไวในตอนนี้ดวย เพราะเปนเรื่องประเภทเดียวกัน 

เปนอันวา ใหใชหลักของปญญา น้ีเปนวิธีเบื้องตนที่จะใหปญญา
มานําชีวิต ตอไปเราก็จะมีแตกระแสปญญา กระแสความรูเหตุปจจัย 
เราก็จะดําเนินชีวิตที่ปราศจากปญหาและมีจิตใจเปนอิสระ จนกระทั่งสิ่ง
ทั้งหลายที่เกิดขึ้นเปนไปตามกฎธรรมชาติ มีความไมเที่ยง เปนอนิจจัง 
คงอยูในสภาพเดิมไมได เปนทุกขัง ไมมีตัวตนยั่งยืนตายตัว แตเปนไป
ตามเหตุปจจัย เม่ือเรารูเขาใจอยางน้ีแลว สิ่งทั้งหลายที่เปนอยางน้ัน มัน
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ก็เปนไปตามกฎธรรมชาติ โดยที่วามันก็เปนของมันอยางน้ันเอง แตมัน
ไมดึงหรือลากเอาจิตใจของเราเขาไปทับกดบดขยี้ภายใตความผันผวน
ปรวนแปรของมันดวย  

เราก็ปลอยใหทุกขที่มีอยูตามธรรมดาของธรรมชาติ เปนทุกขของ
ธรรมชาติไปตามเรื่องของมัน ไมกลายมาเปนทุกขหรือกอใหเกิดทุกขใน
ใจของเรา 

ถาใชปญญาทําจิตใจใหเปนอิสระถึงขั้นน้ีได ก็เรียกวามาถึง
ประโยชนสุขระดับสูงสุด ซ่ึงเปนระดับที่ ๓  

ระดับที่ ๓ ไดแก ประโยชนสุขที่เปนนามธรรม ขั้นที่เปนโลกุตตระ 
เปนเรื่องของจิตใจที่เปนอิสระอยูเหนือกระแสโลก เน่ืองจากมีปญญาที่
รูเทาทันความจริงของโลกและชีวิต อยางที่วาอยูในโลกแตไมติดโลก 
หรือไมเปอนโลก เหมือนใบบัวไมติดนํ้า หรือไมเปยกนํ้า เรียกดวย
ภาษาวิชาการวา ปรมัตถะ แปลวา ประโยชนสูงสุด 

ผูที่พัฒนาปญญาไปถึงประโยชนสูงสุดน้ี นอกจากอยูในโลกโดย
ที่วาไดรับประโยชนขั้นที่หน่ึงและขั้นที่สองสมบูรณแลว ยังไมถูก
กระทบกระทั่ง ไมถูกกฎธรรมชาติเขามาครอบงําบีบคั้นดวย  

ฉะนั้น ความทุกขที่มีในธรรมชาติก็มีไป แตมันไมมาเกิดเปน
ความทุกขในใจเรา อนิจจังก็เปนไปของมัน ใจเราไมผันผวนปรวนแปร
ไปดวย จึงมาถึงขั้นที่เรียกวาถูกโลกธรรมกระทบก็ไมหวั่นไหว 

อิสรชน คือคนที่ไมยุบไมพอง 
โลกธรรม ก็คือสิ่งที่มีอยูและเกิดขึ้นเปนประจําตามธรรมดาของ

โลก โดยเฉพาะเหตุการณผันผวนปรวนแปรไมแนนอนตางๆ ในทางดี
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บาง รายบาง อยางที่เราเรียกกันวาโชคและเคราะห ซ่ึงมนุษยทั้งหลาย
จะตองประสบตามกระแสแหงความเปลี่ยนแปลง มนุษยอยูในโลกก็
จะตองถูกโลกธรรมกระทบกระทั่ง โลกธรรมมีอะไรบาง  

๑. ไดลาภ  ๒. เสื่อมลาภ  
๓. ไดยศ  ๔. เสื่อมยศ  
๕. สรรเสริญ  ๖. นินทา  
๗. สุข  ๘. ทุกข  

มนุษยอยูในโลกนี้ จะตองถูกสิ่งเหลาน้ีกระทบกระทั่ง และถาไม
รูเทาทัน ก็ถูกมันครอบงํา เปนไปตามอิทธิพลของมัน เวลาพบฝายดีที่
ชอบใจ ก็ฟู เวลาเจอะฝายรายที่ไมชอบใจ ก็แฟบ พอไดก็พอง แตพอ
เสียก็ยุบ 

ฟู ก็คือ ตื่นเตนดีใจ ปลาบปลื้ม ลิงโลด กระโดดโลดเตน หรือ
แมแตเหอเหิมไป 

แฟบ ก็คือ หอเหี่ยว เศราโศก เสียใจ ทอแท หรือแมแต
ตรอมตรม ระทม คับแคนใจ  

พอง คือ ผยอง ลําพองตน ลืมตัว มัวเมา อาจจะถึงกับดูถูกดู
หมิ่น หรือใชทรัพยใชอํานาจขมเหงรังแกผูอื่น 

ยุบ คือ หมดเรี่ยวแรง หมดกําลัง อาจถึงกับดูถูกตัวเอง หันเห
ออกจากวิถีแหงคุณธรรม ละทิ้งความดี ตลอดจนอุดมคติที่เคยยึดถือ 

ชีวิตในโลกก็เปนอยางน้ีแหละ เราตองยอมรับความจริงวา เราอยู
ในโลก ยอมไมพนสิ่งเหลาน้ี เม่ือไมพน จะตองพบตองเจอะเจอ
เกี่ยวของกับมัน ก็อยาไปเอาจริงเอาจังกับมันจนถึงกับลุมหลงยึดเปน
ของตัวเรา ควรจะมองในแงที่วาทําอยางไรจะปฏิบัติตอมันใหถูกตอง 
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คืออยูดวยความรูเทาทัน  
ถาเรารูเทาทันแลว เราจะปฏิบัติตอโลกธรรมเหลาน้ีไดดี เปนคนที่

ไมฟูไมแฟบ และไมยุบไมพอง และยังเอามันมาใชประโยชนไดอีกดวย 

ถาโชคมา  
ฉันจะมอบมันใหเปนของขวัญแกมวลประชา 

ถาโลกธรรมฝายดีที่นาปรารถนาเกิดขึ้น แลวเรารูเทาทัน และ
ปฏิบัติตอมันไดถูกตอง โลกธรรมเหลาน้ันก็ไมกอใหเกิดพิษภัยแกเรา
และแกใครๆ ยิ่งกวาน้ัน ยังกลายเปนเครื่องมือสําหรับทําความดีงาม
สรางสรรคประโยชนสุขใหเพ่ิมพูนยิ่งขึ้นอีกดวย  

วิธีปฏิบัติตอโลกธรรมฝายดี ที่สําคัญ คือ 
๑. รูทันธรรมดา คือรูความจริงวา เออ ที่เปนอยางน้ี มันก็เปน

ของมีไดเปนไดเปนธรรมดาตามเหตุปจจัย เม่ือมันมาก็ดีแลว แตมันไม
เที่ยงแทแนนอน ผันแปรไดนะ มันเกิดขึ้นได มันก็หมดไปเสื่อมไปได  

ยามไดฝายดีที่นาชอบใจ จะเปนไดลาภ ไดยศ ไดสรรเสริญ ได
สุขก็ตาม เราก็ดีใจ ปลาบปลื้มใจ เรามีสิทธิ์ที่จะดีใจ แตก็อยาไปมัวเมา
หลงใหล ถาไปมัวเมาหลงใหลแลว สิ่งเหลาน้ีก็จะกลับกลายเปนเหตุแหง
ความเสื่อมของเรา แทนที่เราจะไดประโยชนก็กลับจะไดโทษ  

ลาภก็ดี ยศก็ดี สรรเสริญก็ดี สุขก็ดี ที่ไมเที่ยงแทแนนอน ผัน
แปรไดน้ัน มันก็เปนไปตามเหตุปจจัย เพราะฉะนั้นเราจะตองไม
ประมาท จะตองปองกันแกไขเหตุปจจัยแหงความเสื่อม และคอย
เสริมสรางเหตุปจจัยที่จะใหมันม่ันคงอยูและเจริญเพิ่มพูนโดยชอบธรรม  

เฉพาะอยางยิ่ง เหตุปจจัยสําคัญของความเสื่อม ก็คือความลุม
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หลงมัวเมา ถาเรามัวเมาหลงละเลิงแลว สิ่งเหลาน้ีก็กลับเปนโทษแกชีวิต 
เชน คนเมายศ พอไดยศ ก็มัวเมาหลงละเลิง ดูถูกดูหมิ่นคนอื่น ใช
อํานาจขมขี่ทําสิ่งที่ไมดีเบียดเบียนขมเหงคนอื่นไว แตสิ่งทั้งหลายไม
เที่ยง พอเสื่อมยศ ก็ย่ําแย ทุกขภัยก็โหมกระหน่ําทับถมตัว 

๒. เอามาทําประโยชน คนที่รูจักปฏิบัติตอสิ่งเหลาน้ีก็มองวา เออ 
ตอนนี้โลกธรรมฝายดีมา ก็ดีแลว เราจะใชมันเปนโอกาสในการสรางสรรค
ทําความดี เชน พอเราไดยศ เรารูทันวา เออ สิ่งเหลาน้ีไมเที่ยงหรอก มัน
ไมใชอยูตลอดไป เม่ือมันมาก็ดีแลว เราจะใชมันใหเปนประโยชน  

เราดีใจที่ไดมันมาทีหน่ึงแลว คราวนี้เราคิดวาเราจะทําใหมันเปน
ประโยชน เราก็ดีใจมีความสุขยิ่งขึ้นไปอีก พอเราดีใจแตเราไมหลง เราก็
ใชมันใหเปนประโยชน เราอาจจะใชยศน้ันเปนเครื่องมือหรือเปนชองทาง
ในการชวยเหลือเพ่ือนมนุษย ในการสรางสรรคความดีงาม ทําการ
สงเคราะห บําเพ็ญประโยชน ก็กลายเปนดีไป  

ขอสําคัญก็คือ เม่ือเรามีลาภหรือมีทรัพยมียศศักด์ิเกียรติบริวาร 
ความดีและประโยชนหรือการสรางสรรคตางๆ น้ันเราก็ทําไดมาก 
กลายเปนวาลาภและยศเปนตน เปนเครื่องมือและเปนเครื่องเอื้อโอกาส
ในการที่จะทําใหชีวิตของเรามีคุณคา ขยายประโยชนสุขใหกวางขวาง
มากมายแผออกไปในสังคม  

น่ีคือการที่เรามาชวยสรางสรรคใหโลกนี้เปนอยางที่พระพุทธเจา
ตรัสเรียกวา อัพยาปชฌโลก คือโลกแหงความรักความเมตตา เปนที่
ปลอดภัยไรการเบียดเบียน และมีสันติสุข แลวก็ทําใหตัวเราเองได
ความสัมพันธที่ดีกับเพื่อนมนุษย ไดรับความเคารพนับถือที่แทจริงดวย 
ประโยชนสุขระดับที่หน่ึง กลายเปนบันไดกาวขึ้นสูประโยชนสุขระดับที่
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สอง 
ลาภยศเปนตนเกิดแกคนที่เปนบัณฑิต มีแตเปนประโยชน เพราะ

เปนเครื่องมือในการสรางสรรคประโยชนสุขใหแผขยายกวางขวาง
ออกไปเกื้อกูลแกสังคม และทําชีวิตใหพัฒนาขึ้น  

แตถาทรัพยและอํานาจเกิดแกผูที่ไมรูเทาทัน มีความลุมหลง
ละเลิงมัวเมา ก็กลับกลายเปนโทษแกชีวิตของตนเอง และเปนเครื่องมือ
ทํารายผูอื่นไป ซ่ึงก็เปนผลเสียแกตนเองในระยะยาวดวย  

โลกธรรมอยางอื่นก็เชนเดียวกันทั้งน้ัน ลาภ ยศ สรรเสริญ สุข 
เปนสิ่งที่เราจะตองปฏิบัติใหถูก หลักสําคัญก็คืออยาไปหลงละเลิงมัวเมา  

ถาเคราะหมา  
มันคือของขวัญที่สงมาชวยตัวฉนัใหย่ิงพัฒนา 

ในทางตรงขาม ถาโลกธรรมฝายรายเกิดขึ้นจะทําอยางไร เม่ือกี้
ฝายดีเกิดขึ้น เราก็ถือโอกาสใชใหเปนประโยชน ทําการสรางสรรค ทํา
ใหเกิดประโยชนสุขแผขยายออกไปมากยิ่งขึ้น  

ทีน้ี ถึงแมฝายรายเกิดขึ้น คือเสื่อมลาภ เสื่อมยศ ถูกติฉินนินทา 
และประสบทุกข คนมีปญญารูเทาทัน ก็ไมกลัว ไมเปนไร เขาก็รักษาตัว
อยูได และยังหาประโยชนไดอีกดวย คือ 

๑. รูทันธรรมดา คือรูความจริงวา สิ่งทั้งหลายก็อยางน้ีเอง ลวน
แตไมเที่ยงแทแนนอน ยอมผันแปรไปไดทั้งสิ้น น่ีแหละที่วาอนิจจัง เราก็
ไดเจอกับมันแลว เม่ือมีได ก็หมดได เม่ือขึ้นได ก็ตกได แตเม่ือ
หมดแลว ก็มีไดอีก เม่ือตกแลว ก็อาจขึ้นไดอีก ไมแนนอน มันขึ้นตอ
เหตุปจจัย  
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ขอสําคัญอยูที่วา มันเปนการมีการไดและเปนการขึ้น ที่ดีงาม 
ชอบธรรม เปนประโยชนหรือไม และเปนเรื่องที่เราจะตองศึกษาหาเหตุ
ปจจัย และทําใหถูกตองตอไป 

เพราะฉะนั้น อยามัวมาตรอมตรมทุกขระทมเหงาหงอย อยามัว
เศราโศกเสียใจละหอยละเหี่ยทอแทใจไปเลย จะกลายเปนการซ้ําเติมทับ
ถมตัวเองหนักลงไปอีก และคนที่ตองพึ่งพาอาศัยเราก็จะยิ่งแยไปใหญ 
เรื่องธรรมดาของโลกธรรมเปนอยางน้ี เราก็ไดเห็นความจริงแลว เรา
รูเทาทันมันแลว เอาเวลามาศึกษาหาเหตุปจจัย จะไดเรียนรู จะไดแกไข
ปรับปรุง ลุกขึ้นมาทําใหฟนตัวขึ้นใหมดีกวา  

เม่ือรูเทาทัน อยูกับความจริงอยางน้ี เราก็รักษาตัวรักษาใจใหเปน
ปกติ ปลอดโปรงผองใสอยูได ไมละเมอคลุมคลั่งเตลิดหรือฟุบแฟบ
ทําลายหรือทํารายตัวเองใหยิ่งแยลงไป 

๒. เอามาพัฒนาตัวเรา คนที่เปนนักปฏิบัติธรรม เม่ือความเสื่อม 
ความสูญเสีย และโลกธรรมฝายรายทั้งหลายเกิดขึ้นแกตน นอกจาก
รูเทาทันธรรมดา มองเห็นความจริงของโลกและชีวิตที่เปนอนิจจังแลว 
เขายังเอามันมาใชใหเปนประโยชนในการพัฒนาตัวเองใหดียิ่งขึ้นอีกดวย 

เขาจะมองวา น่ีแหละความไมเที่ยงไดเกิดขึ้นแลว เม่ือมันเกิด
ขึ้นมา ก็เปนโอกาสที่เราจะไดทดสอบตนเอง วาเราน่ีมีความมั่นคงและ
ความสามารถแคไหน ในการที่จะตอสูกับสิ่งเหลาน้ี เราจะเผชิญกับมัน
ไหวไหม ถาเราแนจริง เราก็ตองสูกับมันไหว และเราจะตองแกไขได 
เพราะอันน้ีเทากับเปนปญหาที่จะใหเราสูใหเราแก เราจะมีความสามารถ
แกปญหาไหม น่ีคือบททดสอบที่เกิดขึ้น  

นอกจากเปนบททดสอบแลว ก็เปนบทเรียนที่เราจะตองศึกษาวา
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มันเกิดขึ้นจากเหตุอะไร เพ่ือจะไดเปนประโยชนตอไปภายหนา  
ถาเราสามารถแกปญหานี้ได ก็แสดงวา เรามีความสามารถจริง 

ถาเราผานสถานการณน้ีไปไดปลอดโปรงสวัสดีแลว ตอไปเราก็จะมี
ความสามารถและจัดเจนยิ่งขึ้น  

รวมความวา คนที่ดําเนินชีวิตเปน จะใชประโยชนจากโลกธรรม
ฝายรายได ทั้งในแงเปนเครื่องทดสอบจิตใจ และเปนเครื่องพัฒนา
ปญญา คือทดสอบวาเรามีจิตใจเขมแข็งม่ันคง แมจะเผชิญเคราะหราย
หรือเกิดมีภัย ก็ดํารงรักษาตัวใหผานพนไปได ไมหวั่นไหว และใช
ปญญาเรียนรูสืบคนเหตุปจจัย เพ่ือจะไดแกไขและสรางสรรคเดินหนา
ใหไดผลดียิ่งขึ้นตอไป 

ยิ่งกวาน้ัน เขาจะมองในแงดีวา คนที่ผานทุกขผานภัยมามาก 
เม่ือผานไปได ก็เปนประโยชนแกตัวเอง คนที่ผานมาได ถือวาไดเปรียบ
คนอื่นที่ไมเคยผาน  

นอกจากผานทุกขผานโทษผานภัยไปแลว ถายิ่งสามารถผานไป
ไดดวยดีอีกดวย ก็เปนหลักประกันวาตอไปไมตองกลัวแลว เพราะ
แสดงวาเราประสบผลสําเร็จแกปญหาได เราจะมีชีวิตที่ดีงามเขมแข็ง ไม
ตองกลัวภัยอันตรายอีก ดีกวาคนที่ไมเคยเจอกับสิ่งเหลาน้ี พบแตสิ่งที่
เปนคุณหรือสิ่งที่ชอบใจอยางเดียว เปนชีวิตที่ไมไดทดสอบ 

เปนอันวา ถามองในแงที่ดีงามแลว เราก็ใชประโยชนจากโลก
ธรรมทั้งที่ดีและรายไดทั้งหมด อยางนอยก็เปนคนชนิดที่วา ไมเหลิง
ในสุข ไมถูกทุกขทับถม  

ฉะน้ัน ถาเราจะตองเผชิญกับโลกธรรมที่ไมชอบใจ ก็ตองมีใจ
พรอมที่จะรับมือและสูมัน ถาปฏิบัติตอมันไดถูกตอง เราก็จะผาน
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สถานการณไปดวยดี และเปนประโยชน เราจะมีความเขมแข็ง ชีวิตจะดี
งามยิ่งขึ้น  

แลวตอนนั้น เราจะไดพิสูจนตัวเองดวยวา ถึงแมวาเราจะมี
ประโยชนสุขขั้นที่หนึ่ง ที่เปนรูปธรรมหรือมีวัตถุเพียงเล็กนอยน้ี เราจะ
สามารถอยูดวยประโยชนสุขขั้นที่สอง ดวยทุนทางดานคุณความดี 
ทางดานจิตใจไดหรือไม แลวก็ทดสอบยิ่งขึ้นไปอีกคือในระดับที่สาม วา
เรามีจิตใจที่เปนอิสระ สามารถที่จะอยูดีมีสุข โดยไมถูกกระแทก
กระเทือนหวั่นไหวดวยโลกธรรมไดไหม  

ถาจิตถูกโลกธรรมทั้งหลายกระทบกระทั่งแลวไมหวั่นไหว ยัง
สามารถมีใจเบิกบานเกษมปลอดโปรง ไมมีธุลี ไรความขุนมัวเศราหมอง
ผองใสได ก็เปนมงคลอันสูงสุด  

มงคลหมดทั้ง ๓๘ ประการมาจบลงสุดทายที่น่ี  
พระพุทธศาสนาสอนหลักธรรมไปตามลําดับจนมาถึงขอน้ี คือขอ

วามีจิตใจเปนอิสระ อยางที่พระสงฆสวดในงานพิธีมงคลทุกครั้ง ตอนที่
สวดมงคลสูตร มงคล ๓๘ จะมาจบดวยคาถานี้ คือ  

ผุฏฐัสสะ โลกะธัมเมหิ  จิตตัง ยัสสะ นะ กัมปะติ 
อะโสกัง วิระชัง เขมัง  เอตัมมังคะละมุตตะมัง  

ผูใดถูกโลกธรรมทั้งหลาย (ทั้งฝายดีและฝายราย) 
กระทบกระทั่งแลว จิตใจไมเศราโศก ไมหวั่นไหว เกษม ม่ันคง ปลอด
โปรงได น่ันคือมงคลอันอุดม  

ถาถึงขั้นน้ีแลว ก็เรียกวาเราไดประสบประโยชนสุขขั้นสูงสุด ชีวิต
ก็จะสมบูรณ อยูในโลกก็จะมีความสุขเปนเน้ือแทของจิตใจ ถึงแมไป
เจอความทุกขเขาก็ไมมีปญหา ก็สุขไดแมแตในทามกลางความทุกข  
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คนที่ทําอยางน้ีได จะมีลักษณะชีวิตที่พัฒนาในดานความสุข ซ่ึง
ทําใหเปนคนที่มีความสุขไดงาย  

ทําไม โลกยิ่งพัฒนา ชาวประชายิ่งเปนคนที่สุขยาก 
เปนที่นาสังเกตวา มนุษยในโลกปจจุบันน้ีไดพัฒนาทางดานวัตถุ

กันมาก เกงในการหาวัตถุเปนอยางยิ่ง แตมีลักษณะที่ปรากฏเดนขึ้นมา
อยางหนึ่ง คือมักจะกลายเปนคนที่สุขยากขึ้น ย่ิงอยูไปๆ ในโลก ก็ย่ิง
เปนคนที่สุขยากขึ้นทุกที อันน้ีไมใชลักษณะที่ดี  

เม่ือมีของมีวัตถุอะไรตางๆ ที่เปนเครื่องอํานวยประโยชนสุขใน
ระดับที่หน่ึงมากขึ้น คนก็นาจะมีความสุขมากขึ้น แตปรากฏวาผูคน
ไมไดมีความสุขมากขึ้น ความสุขบางอยางที่ดูเหมือนจะมากขึ้น ก็มักจะ
เปนความสุขแบบฉาบฉวยเสียมากกวา  

โดยเฉพาะความสขุที่แทในจิตใจ นอกจากไมดีขึ้น ยังมีทีทาวาลด
นอยลง คนตะเกียกตะกายหาความสุขแบบผานๆ ชั่วครูชั่วยามกัน
พลานไป เพราะไมมีความสุขที่ม่ันคงยืนตัวอยูภายใน  

ทั้งๆ ที่มีสิ่งของและอุปกรณที่จะบํารุงความสุขมากเหลือลน แต
คนก็ขาดแคลนความสุขกันอยูเรื่อยๆ และมีลักษณะอาการที่มีความสุข
ไดยาก คือกลายเปนคนที่สุขยากขึ้น อยางที่วา เคยมีเทาน้ีสุขก็ไมสุข
แลว ตองมีเทาน้ัน ตองไดขนาดโนนจึงจะสุข เปนลักษณะที่นาสังเกต  

ในเรื่องน้ี ลักษณะที่ตรงกันขามก็คือสุขงายขึ้น คนเราอยูในโลกนี้ 
ชีวิตของเราเจริญเติบโตขึ้นมา เราพัฒนาขึ้นๆ สิ่งหนึ่งที่เรานาจะ
พัฒนาขึ้นดวย ก็คือความสุข หมายความวา ย่ิงเราพัฒนาไป เราก็
นาจะเปนคนที่สุขงายย่ิงข้ึน และก็สุขไดมากขึ้น 
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เม่ือเปนเด็ก ไดเลนอะไรเล็กๆ นอยๆ หรืออยากไดอะไรนิดๆ 
หนอยๆ พอไดมาก็ดูจะมีความสุขมากๆ สุขไดงายๆ แตพอโตขึ้นมาดู
เหมือนวาจะสุขยากขึ้นทุกที 

ถาเรามีชีวิตอยูมาแลวเราเปนคนสุขงายขึ้นน่ี โอ! เราจะโชคดี
มาก เพราะถาเราสุขงาย มันก็ตองดีซิ ทําอะไรนิดหนอย มีอะไร ได
อะไรเล็กๆ นอยๆ เด๋ียวมันก็สุขละ แตเด๋ียวนี้กลายเปนวาเรามีอะไรนิด
หนอยไมได จะตองมีมากๆ จึงจะสุข  

ในทางที่ถูกที่ควร ถาเรามีความสุขงายขึ้น แลวเราไดของมากขึ้น 
เราก็ยิ่งสุขใหญ แตถาเราสุขยากขึ้น เราไดของมามากขึ้น มันก็ไมชวยให
เราสุขมากขึ้น เพราะแมวาสิ่งอํานวยสุขจะมากขึ้นก็จริง แตจุดหรือขีดที่
จะมีความสุขไดก็เขยิบหนีขึ้นไป เพราะฉะนั้น บางทีไดสิ่งอํานวยสุขมาก
ขึ้น แตไดความสุขนอยลง 

อะไรที่มันขาดหายไป คําตอบก็คือเราพัฒนาดานเดียว เราพัฒนา
ชีวิตเพียงดานหน่ึง คือ ไปมุงวาถาเรามีวัตถุมีอะไรตางๆ มีทรัพยสินเงิน
ทอง ยศ ตําแหนงดีขึ้นน่ี เราจะมีความสุข ฉะน้ัน เราก็แสวงหาวัตถุ
หรือสิ่งที่จะมาบํารุงความสุขกันใหมาก  

แตการที่เราจะแสวงหาอยางไดผล เราก็จะตองพัฒนา
ความสามารถอันน้ี คือพัฒนาความสามารถในการแสวงหาสิ่งที่จะมา
บํารุงความสุข และมนุษยเราก็ไดพัฒนาในดานน้ีกันจริงๆ จังๆ ดังจะ
เห็นวาในดานน้ีเราเกงมาก มนุษยยุคปจจุบันไดพัฒนาความสามารถใน
การแสวงหาวัตถุมาบํารุงความสุขกันไดเกงกาจ แมแตการศึกษาก็พลอย
มีความหมายอยางน้ีดวย  

ดูซิ การศึกษาสวนมากจะมีความหมายและความมุงหมายอยาง
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น้ี คือเปนการพัฒนาความสามารถที่จะหาวัตถุมาบํารุงความสุข 
แลวเราก็เกงกันในดานน้ี เรามีความสามารถในการหาสิ่งมาบํารุง
ความสุขอยางมากมาย  

แตทีน้ียังมีอีกดานหน่ึงของการพัฒนาชีวิตที่เรามองขามไป คือ
ความสามารถที่จะมีความสุข บางทีเราพัฒนาความสามารถในการหาสิ่ง
บํารุงความสขุ พอพัฒนาไปๆ ความสามารถในการที่จะมีความสุขน้ีกลับ
ลดนอยลง หรือแมแตหายไปเสียเฉยๆ  

ในเรื่องนี้ เราตองมีดุลยภาพ คือตองมีความสามารถที่จะมี
ความสุขมาเขาคู  

ในเม่ือเราจะตองมีความสามารถนี้อีกดานหน่ึงดวย คือ
ความสามารถในการที่จะมีความสุข เราก็ตองพัฒนามันขึ้นมา  

ความสุขจะเพิ่มทวี ถาพัฒนาอยางมีดุลยภาพ 
ถาเราพัฒนาความสามารถที่จะมีความสุขดวย พรอมกันไปกับการ

พัฒนาความสามารถในการหาสิ่งบํารุงความสุข มันก็จะมีดุลยภาพ แลว
สองดานน้ีก็จะมาเสริมกันดวย เพราะวาเม่ือเราพัฒนาความสามารถที่จะ
มีความสุขไดมากขึ้น เราก็มีความสุขงายขึ้น เม่ือเราสุขงายขึ้น แลวเรามี
ของบํารุงความสุขมากขึ้น ความสุขมันก็ทวมทนเปนทวีคูณเลย  

แตที่มันเสียหรือลมเหลวไปไมเปนอยางน้ัน ก็เพราะสาเหตุน้ี
แหละ คือการที่เราพัฒนาดานเดียว เราไดแตพัฒนาความสามารถ
ที่จะหาสิ่งบํารุงความสุข แตเราไมไดพัฒนาความสามารถที่จะ
มีความสุข บางทีความสามารถนี้กลับคอยๆ หมดไปดวยซ้ํา  

คนจํานวนมากอยูไปๆ ในโลก ก็คอยๆ หมดความสามารถที่จะมี
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ความสุข ในเมื่อเขาหมดความสามารถที่จะมีความสุข สิ่งบํารุงความสุข
ก็ไมมีความหมาย  

อันน้ีคือชีวิตที่ขาดดุลยภาพ เพราะเรามัววุนอยูกับประโยชนสุข
ระดับที่หนึ่งอยางเดียว ขาดการพัฒนาเพื่อประโยชนสุขระดับที่สอง 
และระดับที่สาม  

ในทางธรรม ทานไมไดมองขามการพัฒนาในระดับที่หนึ่ง อันน้ัน
ทานเรียกวาการพัฒนาในระดับศีล คือการพัฒนาความสามารถที่จะหา
ตลอดจนจัดสรรและจัดการกับสิ่งบํารุงความสุข แตระดับตอไปซึ่ง
อยาไดมองขาม ก็คือการพัฒนาความสามารถที่จะมีความสุข  

ถาเราพัฒนาความสามารถที่จะมีความสุข หรืออยางนอยเราไม
สูญเสียมันไป เราก็จะเปนคนที่มีความสุขไดไมยาก หรือกลับจะเปนคน
ที่สุขงายขึ้นๆ ดวย คนที่มีความสามารถอยางน้ีจะอยูอยางไรก็สุขสบาย 
สุขสบายตลอดเวลาเลย และยิ่งอยูไปก็ยิ่งสุขงายขึ้น ยิ่งมีของมาก็ยิ่ง
สุขกันใหญ  

ฉะนั้นจึงควรทบทวนดูวา ถาหากเรามีอะไรตออะไรมากมายแลว 
ก็ยังไมมีความสุข ก็คงจะเปนเพราะสาเหตุอันน้ีดวย คือเราชักจะหมด
ความสามารถที่จะมีความสุข 

การปฏิบัติธรรมนั้น ในความหมายหนึ่งก็คือการพัฒนา
ความสามารถที่จะมีความสุข เปนการทําใหคนเปนสุขไดงายขึ้น  

ฉะนั้นโยมที่ปฏิบัติธรรมตองนึกถึงความหมายที่วาน้ี ถาเราปฏิบัติ
ธรรม เราตองมีความสามารถที่จะมีความสุขไดมากขึ้น และงายขึ้น 
จะตองเปนคนที่สุขงายขึ้น  

แลวสองดานน้ีเราไมทิ้งเลยสักอยาง เราจะเปนคนที่สมบูรณ 
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เพราะวาในดานความสามารถที่จะมีความสุข เราก็เปนคนที่มีความสุขได
งายขึ้น และในดานการหาวัตถุบํารุงความสุข เราก็มีความสามารถที่จะ
หาไดเพ่ิมขึ้น เม่ือเปนอยางน้ีเราก็มีความสุขกําลังสอง 

ถาไมมีความสุขแบบประสาน ก็ไมมีการพัฒนาแบบ
ย่ังยืน 

ทีน้ีเรื่องมันไมจบแคน้ี พอเรามีความสามารถที่จะมีความสุข
ไดมากขึ้น ความสุขของเรานั้นกลับขึ้นตอวัตถุนอยลง เราก็ไมตองอาศัย
วัตถุมากมายที่จะมีความสุข เรามีแคพอเหมาะพอควรเราก็มีความสุข
เต็มอิ่มแลว เราก็ไมกังวลในเรื่องวัตถุมาก  

แตในเวลาเดียวกันน้ี ความสามารถที่จะหาวัตถุบํารุงความสุขของ
เราก็ยังมีอยูเต็มที่ เราก็หาวัตถุไดเยอะแยะมากมาย แตความสุขของเรา
ไมขึ้นตอสิ่งเหลาน้ัน แลวจะทําอยางไรละ  

วัตถุก็เขามาๆ ความสุขของเราก็ไมไดขึ้นตอมัน เราสุขอยูแลวนี่ 
จะทําอยางไรละทีน้ี ปรากฏวา พอดุลยภาพที่วามาน้ีเกิดขึ้น จิตใจของ
เราก็เปดออก เราก็มีโอกาสคิดถึงความสุขความทุกขของคนอื่น แลว
วัตถุที่เขามามากก็กลายเปนเครื่องมือสรางสรรคประโยชนสุขแกเพ่ือน
มนุษยหรือแกสังคมไปเลย  

ตอนน้ีความสุขของเราไมขึ้นตอวัตถุเหลาน้ันมากนักแลว สิ่ง
เหลาน้ันมีมามากก็เปนสวนเหลือสวนเกิน และเมื่อใจของเราไมมัวพะวง
วุนวายกับการหาสิ่งเสพ ใจนั้นก็เปดออกไปคิดถึงคนอื่น เราก็เลยใช
วัตถุเหลาน้ัน ที่แสวงหามานี่ ในการชวยเหลือเพ่ือนมนุษย สรางสรรค
ความดี ทําประโยชนสุขขยายออกไป  
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เม่ือทําอยางน้ี เราก็ยิ่งเขาถึงประโยชนสุขในระดับที่สอง  
พอเราทําอยางน้ีแลว เราระลึกถึงชีวิตของเราวาไดทําสิ่งที่เปน

ประโยชนมีคุณคา เราก็ยิ่งมีความสุขลึกซ้ึงขึ้นในใจของเราอีก ประโยชน
สุขขั้นที่สองมาแลว ก็สนับสนุนประสิทธิภาพของประโยชนสุขระดับที่
หนึ่ง ประโยชนสุขทั้งสองระดับ ก็เลยสนับสนุนซ่ึงกันและกัน  

ความสุขของบุคคลก็มาเน่ืองกับความสุขของสังคม ตัวเราสุขงาย
และไดสุขแลว เราชวยเหลือสังคม เพ่ือนรวมสังคมก็ยิ่งมีความสุขและ
เราเองก็ยิ่งสุขขึ้นดวย ความสุขแบบนี้จึงเนื่องกันและประสานเสริมกัน  

เวลาเราหาประโยชนสุขระดับที่หน่ึง เราบอกวาเราจะตองไดมาก
ที่สุด เราจึงจะมีความสุขที่สุด เราก็เลยตองยิ่งแสวงหาใหไดมากที่สุด 
คนอื่นเขาก็มองอยางเดียวกัน เขาก็มองวายิ่งไดมากเขาก็จะยิ่งสุขมาก  

เม่ือตางคนตางหา ตางคนตางเอา ตางคนตางได มันก็ตองแยง
กันเบียดเบียนกัน มันก็เกิดความทุกขความเดือดรอน เรียกวาเปน
ความสุขที่ตองแยงชิงกัน เมื่อตองแยงชิงก็เปนการบอกอยูในตัว
แลววา จะตองเจอกับทุกขดวย และไมแนวาจะไดสุขหรือไม 

ทีน้ีพอเรามาถึงระดับที่สอง มันเปลี่ยนไปกลายเปนวา ความสุข
น้ันมันเน่ืองกัน สุขของตนกับสุขของคนอื่น หรือสุขของบุคคลกับสุข
ของสังคม มันมาประสานเสริมสนับสนุนซ่ึงกันและกัน ทําใหทุกคนสุข
ไปดวยกัน มันก็เลยไมตองเบียดเบียนหรือแยงชิงกัน เปนความสุขที่
เน่ืองกัน หรือความสุขที่ประสานกัน 

เวลาน้ีพูดกันมากวาจะตองมีการพัฒนาแบบยั่งยืน โลกจึงจะอยู
รอดได แตถาพัฒนากันไปแลว ผูคนมีแตการหาความสุขแบบแยงชิงกัน 
การพัฒนาแบบยั่งยืนก็จะเปนเพียงความฝนที่ไมมีทางเปนจริง  
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เราก็มองเห็นกันไดไมยากวา ถามีแตการพัฒนาดานวัตถุ จะ
พัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและพัฒนาเศรษฐกิจไปเทาไรก็ตาม 
ถาไมมีการพัฒนาคนในดานความสามารถที่จะมีความสุขน้ี ก็จะตองมี
แตการหาความสุขแบบแขงขันชวงชิง การพัฒนาแบบยั่งยืนก็ไมมีทาง
สําเร็จ ถาจะใหการพัฒนาแบบยั่งยืนสําเร็จผล ก็ตองพัฒนาคน
ใหมีความสุขแบบประสาน 

การพัฒนาแบบยั่งยืน                                         
มาดวยกันกับความสขุแบบยั่งยืน 

เม่ือมนุษยพัฒนาอยางมีดุลยภาพ พอจิตใจพัฒนาดีขึ้นมา 
ความสุขที่จะตองไดตองเอาวัตถุมา ก็คอยๆ อาศัยวัตถุนอยลง  

ตอนแรกเราจะสุขเม่ือไดเม่ือเอา แตพอเราพัฒนาคุณธรรมขึ้นมา 
มันก็เปลี่ยนแปลงไป ความสุขจะขึ้นตอสิ่งเหลาน้ันนอยลง กลับมาขึ้น
ตอการมีคุณความดี เชนการมีความรักแทเกิดขึ้นในใจ 

ความรักแท คืออะไร คือความอยากใหคนอื่นมีความสุข และ
อยากทําใหเขามีความสุข ตรงขามกับความรักเทียมที่อยากไดอยากเอา
คนอื่นมาทําใหตัวมีความสุข 

ความรักแทน้ันจะเห็นไดจากตัวอยางงายๆ คือ พอแม พอแมรัก
ลูกก็คืออยากใหลูกมีความสุข ความสุขของคนทั่วไปนั้นบอกวาตองได
ตองเอาจึงจะมีความสุข แตพอแมไมจําเปนตองไดความสุขจากการได
หรือการเอา พอแมใหแกลูกก็มีความสุข  

เวลาใหแกลูก พอแมเสียใจหรือทุกขไหม ไมทุกขเลย ใหไป ถา
พูดในแงของวัตถุ ก็คือตัวเองเสีย พอแมสูญเสียวัตถุน้ันไป เพราะ



ชีวิตที่สรางสรรค สดใสและสุขสันต ๕๖ 

ใหแกลูก แตพอพอแมใหแกลูกแลว แทนที่จะทุกข พอแมกลับเปนสุข  
พอแมสูญเสียแตกลับสุขเพราะอะไร พอแมสละใหแตกลับได

ความสุขเพราะอะไร ก็เพราะอยากใหลูกเปนสุข พอแมรักลูกอยากเห็น
ลูกเปนสุข ความอยากใหคนอื่นเปนสุขน้ัน ทานเรียกวาเมตตา  

เม่ือเรามีความอยากใหผูอื่นเปนสุข พอเราทําใหคนอื่นเปนสุขได 
ก็สมใจเรา เราก็เปนสุข  

เพราะฉะนั้น คนใดมีเมตตา เกิดความรักแทขึ้นมา เขาก็มีสิทธิ์ที่
จะไดความสุขประเภทที่สอง คือความสุขจากการให  

สวนคนที่ขาดเมตตาการุณย ไมมีคุณธรรม อยูกับเขาในโลก
ตั้งแตเกิดมาก็ไมไดพัฒนา ก็จะมีความสุขประเภทเดียว คือ ความสุข
จากการไดและการเอา ความสุขแบบแยงกับเขา ตองได ตองเอาจึงจะ
เปนสุข  

พอเรามีคุณธรรมเกิดขึ้นในใจ คือมีเมตตาขึ้นมา เราก็อยากให
คนอื่นมีความสุข เชนอยากใหลูกมีความสุข พอเราใหแกลูก เราก็มี
ความสุข ทีน้ีขยายออกไป เรารักคนอื่น รักสามี รักภรรยา รักพ่ี รัก
นอง รักเพ่ือนฝูง ยิ่งเรารักจริงขยายกวางออกไปเทาไร เราก็อยากใหคน
ทั่วไปมีความสุขเพ่ิมขึ้นเทาน้ัน พอเราใหเขาเราก็มีความสุข เพราะเรา
ทําใหเขามีความสุขได เราก็มีความสุขดวย ความสุขของเรากับ
ความสุขของเขาเนื่องกัน ประสานเปนอันเดียวกัน  

ฉะนั้น คนที่พัฒนาตนดี มีคุณธรรม เชน มีเมตตาเกิดในใจ จึง
เปนคนที่ไดเปรียบมาก จะมีความสุขเพ่ิมขึ้นและขยายออกไป และได
ความสุขที่สะทอนเสริม คือกลายเปนวา ความสุขของเราก็เปนความสุข
ของเขา ความสุขของเขาก็เปนความสุขของเรา เปนอันเดียวกันไปหมด  
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คนที่พัฒนามาถึงระดับน้ี ก็มีความสุขเพ่ิมขึ้น และขยายมิติ
แหงความสุขออกไป คือ นอกจากความสุขจากการไดการเอาแลว ก็
มีความสุขจากการใหเพ่ิมขึ้นมาดวย และเขาก็จะมีชีวิตและความสุข
ชนิดที่เปนอิสระมากขึ้น เพราะความสุขของเขาขึ้นตอวัตถุภายนอก
นอยลง  

นอกจากนั้น ความสุขของเขาก็เริ่มเปนเน้ือหาสาระมากขึ้น ไมเปน
เพียงความสุขผานๆ ที่ไดจากการเสพวัตถุใหตื่นเตนไปคราวหนึ่งๆ แลว
คอยวิ่งตามหาความสุขชิ้นตอไปๆ แตเขาจะมีความสุขชนิดที่ยืนพ้ืน
ประจําอยูในใจของตัวเอง ที่ไมตองรอผลการวิ่งไลตามหาจากภายนอก 
เรียกไดวาเปน ความสุขแบบย่ังยืน 

ถาคนพัฒนาจนมีความสุขแบบยั่งยืนไดอยางน้ี ก็จะเปน
หลักประกันใหการพัฒนาแบบยั่งยืนสําเร็จผลไดจริงดวย เพราะถา
วิเคราะหกันใหถึงที่สุดแลว การพัฒนาที่ผิดพลาด ซ่ึงกลายเปนการ
พัฒนาแบบไมยั่งยืนน้ัน ก็เกิดจากความเชื่อความเขาใจเกี่ยวกับเรื่อง
ความสุขและวิธีการหาความสุขของมนุษย ที่ไมไดพัฒนาขึ้นมาเลย
น่ันเอง  

ถามนุษยจมอยูกับแนวคิดและวิธีการหาความสุขแบบที่ไมพัฒนา
น้ัน ก็ไมมีทางที่จะทําใหเกิดการพัฒนาแบบยั่งยืนได เพราะฉะนั้น การ
พัฒนาที่ยั่งยืน จะตองมากับความสุขที่ยั่งยืน 

เปนอันวา การพัฒนาในระดับของประโยชนสุขที่แทน้ี จะทําให
โลกนี้มีความสุขรมเย็น พรอมกับที่ตัวบุคคลเองก็สุขสบายพอใจ ทุก
อยางดีไปหมดเลย เพราะอะไรตออะไรก็มาเก้ือกูลซ่ึงกันและกัน  

ฉะน้ัน เม่ือเดินทางถูกแลว ชีวิตก็สมบูรณ และความสุขก็ยิ่ง
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มากขึ้น จนเปนความสุขที่สมบูรณไปดวย 
ขอแทรกขอสังเกตวา เวลาเรารักใคร ก็จะมีความรัก ๒ แบบ 

ไมแบบใดก็แบบหนึ่ง หรืออาจจะทั้งสองแบบปนกันอยู ไดแก ความรัก
แบบที่หนึ่ง เม่ือรักใคร ก็คืออยากไดเขามาบําเรอความสุขของเรา 
และความรักแบบที่สอง เม่ือรักใคร ก็คืออยากใหเขามีความสุข  

พอเราอยากใหเขาเปนสุข เราก็จะพยายามทําใหเขาเปนสุข ไมวา
จะทําอยางไรก็ตามที่จะทําใหเขาเปนสุขได เราก็พยายามทํา 
เพราะฉะนั้น เราก็ให เราก็ชวยเหลือเกื้อกูลเอาใจใสอะไรตางๆ ทําใหเขา
เปนสุข พอเขาเปนสุข เราก็เปนสุขดวย 

ฉะน้ัน ความรักประเภทที่ ๒ น้ีจึงเปนคุณธรรม ทานเรียกวา
เมตตา เชน พอแมรักลูก ก็อยากใหลูกเปนสุข แลวก็พยายามทําใหลูก
เปนสุข ดวยการใหเปนตน  

เราก็ขยายความรักประเภท ๒ คือเมตตาน้ีออกไปใหกวางขวาง 
เปนการพัฒนาที่ทําใหมีชีวิตและสังคมที่ดีงาม เพราะตัวเราเองก็ขยาย
ขอบเขตของความสุขไดมากขึ้น พรอมกับที่โลกก็มีความสุขมากขึ้นดวย  

ตกลงวา น่ีแหละคือหลักธรรมตางๆ ที่พระพุทธเจาสอนไว ซ่ึงถา
เราปฏิบัติตามได ก็เปนคุณประโยชนแกชีวิตของเรา และชวยใหโลกนี้
รมเย็นเปนสุขไปดวย  

ชีวิตสมบรูณ ความสขุก็สมบูรณ สังคมกส็ุขสมบรูณ  
เพราะจติเปนอิสระดวยปญญา ที่ถงึการพัฒนาอยางสมบูรณ 

การปฏิบัติธรรมนี้ทําใหทุกอยางประสานกลมกลืนกันไปหมด 
เชน ประโยชนสุขของเราก็เปนไปเพื่อประโยชนสุขของผูอื่นดวย 
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ประโยชนสุขของผูอื่นก็เปนประโยชนสุขของเราดวย ไมขัดแยงกัน  
แตถาเราไมปฏิบัติตามธรรม ทุกอยางจะขัดแยงกันหมด แมแต

ความสุข ก็เปนความสุขที่แยงชิงกัน ซ่ึงจะตองเปนทุกขมากกวาสุข 
เม่ือปฏิบัติไปตามหลักการน้ีจนถึงที่สุดแลว เราก็เปนอิสระอยาง

ที่วามาแลว จนถึงขั้นที่วา กฎธรรมชาติที่วาสิ่งทั้งปวงเปนอนิจจัง ทุกขัง 
อนัตตา มันก็เปนของมันตามธรรมชาติ กฎธรรมชาติก็เปนกฎของ
ธรรมชาติ มันเปนอยางไรก็เปนของมันไปซิ เราก็อยูดีไดอยางเปนอิสระ
ของเรา ไมถูกมันเขามาบีบคั้น  

ถาทําไดถึงขั้นน้ัน ก็เปนความสุขที่ไมขึ้นตอวัตถุและไมขึ้นแมตอ
นามธรรมความดี เปนความสุขที่ไมตองหา ไมตองไปขึ้นตอสิ่งอื่น คือมี
ความสุขเต็มเปยมอยูในใจตลอดเวลา  

เม่ือมีความสุขเต็มอยูในใจตลอดเวลาแลว มันก็เปนอิสระ เปน
ปจจุบันทุกขณะ ก็จึงเรียกวาเปนชีวิตที่สมบูรณ  

เม่ือเรามีชีวิตที่สมบูรณเปนอิสระอยางน้ีแลว เราจะมีประโยชนสุข
ขั้นที่หนึ่ง และประโยชนสุขขั้นที่สอง มันก็เปนสวนประกอบเขามา ที่ไม
ทําใหเกิดปญหา และยิ่งเพิ่มพูนขยายประโยชนสุขใหทวียิ่งขึ้นไปอีก 

ฉะน้ัน ในฐานะพุทธศาสนิกชน เราควรจะพัฒนาชีวิตตามหลัก
พระพุทธศาสนาใหเขาถึงประโยชนสุขทุกขั้น 

ขอทบทวนอีกทีหนึ่ง  
ประโยชนสุขระดับที่ ๑ ดานรูปธรรม ที่ตามองเห็นหรือเห็นได

กับตา คือการมีสุขภาพดี การมีทรัพยสินเงินทอง การมีอาชีพการงาน
เปนหลักฐาน การมียศ ฐานะ ตําแหนง การเปนที่ยอมรับในสังคม การ
มีมิตรสหายบริวาร และการมีชีวิตครอบครัวที่ดี 
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ประโยชนสุขระดับที่ ๒ ดานนามธรรม ที่ลึกล้ําเลยจากตา
มองเห็น คือเรื่องของคุณธรรมความดีงาม การมีความสุขที่เกิดจาก
ความมั่นใจในคุณคาของชีวิต การไดบําเพ็ญประโยชนชวยเหลือเกื้อกูล
แกเพ่ือนมนุษย ความมีศรัทธาในสิ่งที่ดีงาม ที่เปนหลักของจิตใจ และ
การมีปญญาที่ทําใหรูจักปฏิบัติตอสิ่งทั้งหลายไดถูกตองและแกไขปญหา
ที่เกิดขึ้นได ทําใหชีวิตเปนอยูดวยดี 

ประโยชนสุขระดับที่ ๓ ดานนามธรรมขั้นโลกุตตระ ที่อยูเหนือ
กระแสความไหลเวียนของโลกธรรม คือความเปนผูมีจิตใจเปนอิสระ 
ดวยความรูเทาทันตอสิ่งทั้งหลาย รูโลกและชีวิตตามความเปนจริง 
จนกระทั่งวาโลกธรรมเกิดขึ้นมากระทบกระทั่งก็ไมหวั่นไหว วางใจและ
ปฏิบัติไดถูกตองตามเหตุปจจัย ปลอยใหกฎธรรมชาติทั้งหลายก็เปนกฎ
ธรรมชาติอยูตามธรรมชาติ ความทุกขที่มีอยูในธรรมชาติ ก็คงเปนทุกข
ของธรรมชาติไป ไมเขามากระทบกระทั่งบีบคั้นจิตใจของเราได เปนผูมี
สุขอยูกับตนเองตลอดทุกเวลา ก็จบ  

ไดเทาน้ี ชีวิตก็สมบูรณแลว  
อาตมามาในวันน้ี ก็เลยนําธรรมของพระพุทธเจาเรื่องชีวิตที่

สมบูรณน้ีมาเลาใหญาติโยมฟง อยางนอยในวันน้ีญาติโยมก็ทํา
ประโยชนสุขไดมากแลว 

๑. ในดานปจจัยสี่ ทรัพยสินเงินทอง และฐานะทางสังคม 
ตลอดจนมิตรสหายบริวาร ทานทั้งหลายที่มาน่ี อาตมาเชื่อวาก็ทํากันมา
ไดมากพอสมควร คือมีประโยชนสุขในดานวัตถุ ที่เปนรูปธรรมซึ่งตา
มองเห็นกันเยอะแยะ นับวาเปนฐานที่ดีแลว  

๒. ในขณะนี้ทานทั้งหลายก็มีใจเปนบุญเปนกุศล พากันเดินทาง
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มาดวยความมีศรัทธาในพระศาสนา มีนํ้าใจเกื้อกูลตอพระสงฆ มีไมตรี
ธรรมตอกันในหมูญาติมิตร แลวก็มาพบกันดวยความสุขชื่นใจในไมตรี
ตอกัน โดยที่แตละทานก็เปนผูมีการศึกษา มีหนาที่การงาน และมีการ
สมาคมที่ทําใหมีความคิดคํานึงเกี่ยวกับการสรางสรรคสังคมสวนรวม  

น่ีก็เปนเรื่องของนามธรรมความดี ที่จะทําใหเราพัฒนากัน
ยิ่งขึ้นไป และจะทําใหเราใชประโยชนสุขระดับที่ ๑ เชน ทรัพยสินเงิน
ทอง ยศ ตําแหนง อํานาจ ในการที่จะทําประโยชนสุขขั้นที่สองใหเกิด
เพ่ิมขึ้น ประโยชนสุขก็ขยายออกไป  

๓. เม่ือเรามีชีวิตและอยูในโลก ก็ตองรูจักชีวิตและรูจักโลกนั้นให
ชัดเจนตามเปนจริง อยางที่วารูเทาทันโลกและชีวิตนั้น เราจะไดปฏิบัติ
ตอมันไดถูกตองจริงๆ ทั้งทางจิตใจและในการดําเนินชีวิต  

เม่ือไดสรางสรรควัตถุและทําความดีกันมาแลว ก็ควรเขาถึงความ
จริงกันใหจริงๆ ดวย จึงจะไดประโยชนจากพระพุทธศาสนาโดยสมบูรณ 
แลวก็จะทําใหชีวิตของเราเปนชีวิตที่สมบูรณ โดยมีจิตใจที่เปนอิสระเหนือ
โลกธรรมทั้งปวง ดวยปญญาที่สมบูรณ และมีความสุขที่สมบูรณ 

 



เพิ่มพลังแหงชีวิต∗ 
 

คณะโยมญาติมิตรมีศรัทธามาทําบุญในวันน้ี โดยปรารภโอกาส
มงคลครบรอบวันเกิด ทั้งสี่ทานมารวมทําบุญดวยกัน โดยตรงกับวัน
เกิดบาง เน่ืองในวันเกิดบาง นับวาเปนความพรอมเพรียงกัน ซ่ึงทาง
พระเรียกวา “สามัคคี”  

เริ่มตนดี ดวยสามัคคใีนบุญกุศล 
ความพรอมเพรียงกันในวันน้ี มีหลายแง  
๑. พรอมเพรียงในแงที่มีวันเกิดใกลๆกัน เรียกวา รวมกันในแง

วันเกิด 
๒. พรอมเพรียงในแงของจิตใจ คือ ทุกทานมีจิตใจที่จะทําบุญทํา

กุศล โดยมีบุญกุศลเปนศูนยกลาง เปนที่รวมใจ 
๓. พรอมเพรียงในแงวา ทุกทานเปนญาติโยมที่ไดอุปถัมภบํารุง

วัดน้ีมา แมกระทั่งบวชที่น่ี แตพูดงายๆ ก็เปนโยมวัดน่ันเอง  
รวมแลว ก็มีความหมายวา ทุกทานไดรวมกัน ในความสามัคคี

พรอมเพรียงทุกดานที่วามาน้ัน 
 ความพรอมเพรียงสามัคคีนี้เปนธรรมสําคัญ ทั้งทําใหเกิดกําลัง 

และทําใหมีบรรยากาศแหงความสุข เม่ือคนเรามีใจพรอมเพรียงกันดี ก็
                                                                                                               
∗  สัมโมทนียกถาของพระธรรมปฎก (ป. อ. ปยุตฺโต) ในการถวายสังฆทานเนือ่งในมงคลวารคลาย
วันเกิดของ พลโท นพ.ดํารง ธนชานันท คุณนงเยาว ธนชานันท ดร.สุรีย ภูมิภมร และในโอกาสแหงป
ครบ ๕ รอบอายุของ ดร.อรพิน ภูมิภมร ที่วัดญาณเวศกวนั ๑๙ ธ.ค. ๒๕๔๖ 
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คือมีมิตรไมตรี มีเมตตา จิตใจก็มีความสุข และบรรยากาศก็ดีไปตาม 
 นอกจากตัวเจาของวันเกิดเองแลว ยังมีญาติมิตรหลายทาน

มารวมทําบุญดวย ก็ถือวามีความสามัคคีพรอมเพรียงกันทั้งสิ้น   
นอกจากพรอมเพรียงกันทางใจแลว ยังมาพรอมเพรียงกันทาง

กายดวย ใจนั้นพรอมเพรียงกันดวยบุญกุศล สวนกายก็พรอมเพรียง
ดวยการมารวมพิธี มาประชุมน่ังอยูดวยกัน 

เม่ือบรรยากาศและกิจกรรมเปนบุญเปนกุศล เปนการเริ่มตนที่ดี
อยางน้ี ก็เปนเครื่องสงเสริมชีวิต โดยเปนเครื่องปรุงแตงที่ดี หรือเปน
ปจจัยอันดีที่จะสงเสริมใหชีวิตเจริญงอกงามยิ่งขึ้นไป 

อายุ ๖๐ ปน้ีถือวาเปนปที่สําคัญ และนิยมกันวาเปนกาละพิเศษ 
คือพิเศษทั้งในแงของการครบรอบใหญถึงหารอบ และในแงของผูทํางาน
ราชการก็เปนวาระเกษียณอายุราชการ   

วันเกิดครบหารอบเปนเรื่องเกี่ยวกับอายุที่สําคัญ และวาที่จริง 
ทุกทานที่เปนเจาของวันเกิดมาทําบุญวันน้ี ก็มีอายุใกลๆ กัน คือมีอายุ
อยูในชวงหกสิบป 

ถารูเขาใจ จะอยากใหอายุมาก 
อายุในชวงหกสิบป เปนกาลเวลาสําคัญที่ชีวิตกาวเดินหนามา เรา

พูดกันวาชักจะมีอายุมากแลว   
ที่จริงน้ัน คําวา “อายุมาก” ในภาษาพระนี้ดี แตในภาษาไทยเรา

อยากจะใหอายุนอย ในภาษาพระกลับกัน ถาอายุนอยไมดี อายุมากจึง
จะดี ทําไมจึงวาอยางน้ัน  

ขอใหดูในคําใหพรวา อายุ วัณโณ สุขัง พลัง ซ่ึงเริ่มที่อายุ บอก
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วาใหมีทุกอยางมากๆ มีสุขมากๆ มีกําลังมากๆ มีวรรณะก็มาก แลวก็
ตองมีอายุมากดวย  

ที่วาใหพร อายุ วัณโณ สุขัง พลัง ก็คือบอกวาใหมีอายุมากๆ มี
วรรณะมากๆ คือสวยงามมาก มีสุขมาก และมีพละกําลังมาก แลว
ทําไมเราไมชอบละ อายุมากๆ เรานาจะชอบ 

ทําไมวาอายุมากดี ก็ตองมาดูคําแปลกอนวาอายุแปลวาอะไร อายุ
ในภาษาพระนั้น มีความหมายที่ดีมาก ญาติโยมตองเขาใจ   

“อายุ” น้ี ถาแปลเปนภาษาไทยงายๆ ก็แปลวา พลังหลอเลี้ยง
ชีวิต หรือปจจัยสงเสริมที่จะหลอเลี้ยงใหชีวิตมีความเขมแข็ง และดํารง
อยูไดดีอยางม่ันคง เพราะฉะนั้นอายุยิ่งมากก็ยิ่งดี ไมไดหมายความวา
เปนชวงเวลาของการเปนอยูวาอยูมานาน แตหมายถึงขณะนี้แหละ ถา
เรามีอายุมากก็คือ มีพลังชีวิตมาก แสดงวาเราตองแข็งแรง เราจึงมีอายุ
มาก  

เพราะฉะนั้น ทุกคนในแตละขณะนี้แหละ สามารถจะมีอายุนอย 
หรืออายุมากไดทุกคน 

 คนที่เรียกในภาษาไทยวาอายุมาก ก็อาจจะมีอายุของชีวิตนอย 
คือมีพลังชีวิตนอยน่ันเอง  

แตเด็กที่เราเรียกวาอายุนอยก็อาจจะมีอายุมาก หมายความวาแก
มีพลังชีวิตเขมแข็ง หรือมีปจจัยเครื่องหลอเลี้ยงชีวิตอยางดี  

เพราะฉะนั้น ในภาษาพระ ความหมายของการมีอายุนอย และ
อายุมาก จึงไมเหมือนในภาษาไทย 

เปนอันวา ในที่น้ีเราพูดตามภาษาพระวาอายุมากดี แสดงวาชีวิต
เขมแข็ง เม่ืออายุมีความหมายอยางน้ีแลว เราก็ตองพยายามสงเสริม
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อายุ เพราะฉะนั้นทานจึงสอนวิธีปฏิบัติ คือธรรมะ ที่จะทําใหเรามีอายุ
มาก หรือมีพลังชีวิตเขมแข็ง  

ถาพูดเปนภาษาไทยวาอายุมาก ก็อาจจะรูสึกขัดหู ก็เปลี่ยนเสีย
ใหมวา มีพลังอายุหรือพลังชีวิตเขมแข็ง 

หาคําตอบใหได วาพลังชีวิตอยูที่ไหน 
 การที่จะมีพลังอายุเขมแข็ง ทําไดอยางไร ก็ตองมีวิธีปฏิบัติ 

และวิธีทําก็มีหลายอยาง หลักอยางหนึ่งทางพระบอกไววาจะทําใหมีอายุ
ยืน การที่จะมีอายุยืนก็เพราะมีพลังชีวิตเขมแข็ง เริ่มดวย 

๑. มีความใฝปรารถนา หมายถึงความใฝปรารถนาที่จะทําอะไร
ที่ดีงาม คนเรานั้น ชีวิตจะมีพลังที่เขมแข็งได ตองมีความใฝปรารถนาที่
จะทําอะไรบางอยาง  

ถาเรามีความใฝปรารถนาที่จะทําอะไรที่ดีงาม หรือคิดวาสิ่งน้ีดี
งามเราจะตองทํา ฉันจะตองอยูทําสิ่งน้ีใหได ความใฝปรารถนานี้จะทํา
ใหชีวิตเขมแข็งขึ้นมาทันที พลังชีวิตจะเกิดขึ้น  

เพราะฉะนั้น ในสมัยโบราณ เขาจึงมีวิธีการคลายๆ เปนอุบายให
คนแกหรือทานผูเฒาชรามีอะไรสักอยางที่มุงหมายไวในใจวา ฉัน
อยากจะทําน่ันทําน่ี และมักจะไปเอาที่บุญกุศล อยางเชนในสมัยกอนยัง
ไมมีพระพุทธรูปมากเหมือนในสมัยน้ี ทานมักจะบอกวาตองสรางพระ 
แลวใจก็ไปคิดอยูกับความปรารถนาที่จะสรางพระนั้น  

หรือวาญาติโยมคิดจะทําอะไรที่ดีๆ งามๆ  แ ม แ ต เ กี่ ย ว กั บ
ลูกหลานวาจะทําใหเขามีความเจริญกาวหนา จะทําอยางนั้นอยางนี้ใหได   

ใจที่ใฝปรารถนาจะทําสิ่งที่ดีงามนั้น จะทําใหชีวิตมีพลังขึ้นมาทันที 
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น้ีเปนตัวที่หน่ึง เรียกวา “ฉันทะ” คือความใฝปรารถนาที่จะทําอะไรสัก
อยางที่ดีงาม ซ่ึงควรจะใหเขมแข็งหนักแนน จนกระทั่งวา ถานึกวาสิ่ง
น้ันดีงามควรจะทําแทๆ อาจจะบอกกับใจของตัวเองวา ถางานนี้ยังไม
เสร็จ ฉันตายไมได ตองใหแรงอยางน้ัน  

ถามีใจใฝปรารถนาจะทําอะไรที่ดีงามแรงกลา แลวมันจะเปนพลัง
ที่ใหญเปนที่หนึ่ง เปนตัวปรุงแตงชีวิต เรียกวาอายุสังขาร   

เหมือนอยางพระพุทธเจา แมจะทรงพระชรา เม่ือยังทรงมีอะไรที่
จะกระทํา เชนวาทรงมีพระประสงคจะบําเพ็ญพุทธกิจ ก็จะดํารงพระ
ชนมอยูตอไป ตอนที่ปลงอายุสังขาร ก็คือทรงวางแลว ไมปรุงแตงอายุ
ตอแลว  

“อายุสังขาร” แปลวา เครื่องปรุงแตงอายุ คือ หาเครื่องชวยมา
ทําใหอายุมีพลังเขมแข็งตอไป วาฉันจะตองทําโนนตองทําน่ีอยู ถาอยาง
น้ีละก็อยูไดตอไป    

ขอที่ ๑ น้ีสําคัญแคไหน ขอใหดูเถิด พระพุทธเจาพอตกลงวา
พระพุทธศาสนามั่นคงพอแลว พุทธบริษัท ๔ เขมแข็งพอแลว เขารับ
มอบภาระไดแลว พระองคก็ทรงปลงอายุสังขาร บอกวาพอแลว 
พระองคก็เลยประกาศวา จะปรินิพพานเม่ือน้ันเม่ือน้ี  

หลักขอน้ีใชไดกับทุกคน ขอที่ ๑ คือ ตองมีใจใฝปรารถนาที่จะ
ทําอะไรที่ดีงาม แลวตั้งม่ันไว แตมองใหชัดวา อันน้ีดีแน และคิดจะทํา
จริงๆ 

พอจับแกนอายุได ก็พฒันาตอไปใหครบชุด 
๒. มีความเพียรมุงหนากาวไป พอมีใจใฝปรารถนาจะทําสิ่งที่ดี
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งามนั้นแลว ก็มุงหนาไป คือมุงที่จุดเดียวนั้น เดินหนาตอไปในการเพียร
พยายามทําสิ่งน้ันใหสําเร็จ ก็ยิ่งมีพลังแรงมากขึ้น ความเพียรพยายาม
มุงหนากาวไปนี้เปนพลังที่สําคัญ ซ่ึงจะไปประสานสอดรับกับขอที่ ๓ 

๓. มีใจแนวอยูกับสิ่งที่อยากทํานั้น เม่ือแนวแลวก็จดจอ จน
อาจจะถึงขั้นที่เรียกวาอุทิศตัวอุทิศใจให  

คนแก หรือคนที่มีอายุมากน้ัน ถาไมมีอะไรทํา 
๑) มักจะนั่งคิดถึงความหลังหรือเรื่องเกา   
๒) รับกระทบอารมณตางๆ ลูกหลานทําโนนทําน่ี ถูกหูถูก

ตาบาง ขัดหูขัดตาบาง ก็มักเก็บมาเปนอารมณ ทีน้ีก็บนเรื่อยไป ใจคอก็
อาจจะเศราหมอง 

แตถามีอะไรจะทําชัดเจน ใจก็จะไปอยูที่น่ัน คราวนี้ไมวาจะมี
เรื่องอะไรเขามา หรือมีอารมณมากระทบ ก็ไมรับ หรือเขามาเด๋ียวเดียว
ก็ผานหมด ทีน้ีก็สบาย เพราะใจไปอยูกับบุญกุศล หรือความดีที่จะทํา 
น้ีคือ ไดขอ ๓ แลว ใจจะแนว ตัดอารมณกระทบออกไปหมดเลย   

คนที่มีอายุสูง มักจะมีปญหานี้ คือรับอารมณกระทบ ที่เขามาทาง
ตา ทางหู จากลูกหลานหรือคนใกลเคียงน่ันแหละ แตถาทําไดอยางที่วา
มาน้ี ก็สบาย ตัดทุกข ตัดกังวล ตัดเรื่องหงุดหงิดไปหมด 

๔. มีการคิดพิจารณาใชปญญา เม่ือมีอะไรที่จะตองทําแลวและ
ใจก็อยูที่น่ัน คราวนี้ก็คิดวาจะทําอยางไร มันบกพรองตรงไหน จะแกไข
อยางไร  ก็วางแผนคิดดวยปญญา  

ตอนนี้คิดเชิงปญญา ไมคิดเชิงอารมณแลว เรียกวาไมคิดแบบ
ปรุงแตง แตคิดดวยปญญา คิดหาเหตุหาผล คิดวางแผน คิดแกไข คิด
ปรับปรุง โดยใชปญญาพิจารณา สมองก็ไมฝอ เพราะความคิดเดินอยู
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เรื่อย  
 สี่ขอน้ีแหละ พระพุทธเจาตรัสไวแลว บางทีเราก็ไมไดคิดวา

ธรรม ๔ ขอน้ีจะทําใหอายุยืน เพราะไมรูจักวามันเปนเครื่องปรุงแตง
ชีวิตหรือปรุงแตงอายุ ที่เรียกวาอายุสังขาร  

พระพุทธเจาจึงตรัสไววา ถามีธรรม ๔ ประการนี้แลว อยูไปได
จนอายุขัยเลย หมายความวา อายุขัยของคนเราในชวงแตละยุคๆ น้ัน 
สั้นยาวไมเทากัน ยุคน้ีถือวาอายุขัย ๑๐๐ ป เราก็อยูไปใหได ๑๐๐ ป 
ถาวางใจจัดการชีวิตไดถูกตองแลวและวางไวใหดี ก็อยูได   

ธรรม ๔ ประการนี้ พระพุทธเจาตรัสเรียกวา อิทธิบาท ๔ ทีน้ีก็
บอกภาษาพระให คือ  

๑) ฉันทะ ความใฝปรารถนาที่จะทํา คือความอยากจะทําน่ันเอง 
เปนจุดเริ่มวาตองมีอะไรที่อยากจะทํา ที่ดีงามและชัดเจน   

๒) วิริยะ ความมีใจเขมแข็งแกรงกลามุงหนาพยายามทําไป 
๓) จิตตะ ความมีใจแนว จดจอ อุทิศตัวตอสิ่งน้ัน 
๔) วิมังสา การไตรตรองพิจารณา ใชปญญาใครครวญในการที่

จะปรับปรุงแกไขทําใหดียิ่งขึ้นไป จนกวาจะสมบูรณ   
สี่ขอน้ีเปนหลักความจริงตามธรรมดาของธรรมชาติ ถาญาติโยม

ที่สูงอายุนําไปใช ก็จะเปนประโยชนอยางมาก และรับรองผลไดมาก 
วันน้ีจึงยกหลักธรรมนี้ขึ้นมา  

แมแตลูกหลาน หรือทานที่อายุยังไมสูง ก็ใชประโยชนได และ
ควรเอาไปชวยทานผูใหญ คุณปู คุณยา คุณตา คุณยายดวย  

แมเพียงแคขอที่ใหใจแนวอยูกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เปนบุญกุศล เชน
ระลึกนึกถึงสิ่งที่ทําไปแลว วาทานไดทําบุญทํากุศลทําความดีอะไรไว 
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ลูกหลานก็คอยยกเอาเรื่องน้ีขึ้นมาพูด ทําใหใจของปูยาตายายอยูกับสิ่ง
น้ันที่ดีงาม ไมใหใจทานไปอยูกับเรื่องที่วุนวาย เดือดรอน ขุนมัวเศรา
หมอง  

สวนอะไรที่ทําใหใจขุนมัวเศราหมอง พอมันจะเกิดขึ้น เราก็ใชสติ
กันออกไปหมดเลย แลวก็หยุด   

สติเปนตัวจับ เหมือนเปนนายประตู พอมีอะไรที่ไมถูกตอง ไมดี
ไมงาม เราจะใหตัวไหนเขาตัวไหนไมเขา เราก็ใชสติน้ันแหละจัดการ  

พอตัวไหนจะเขามา สติก็เจอกอนเพราะเปนนายประตู ตัวนี้ไมดี
ก็กันออกไปเลย ไมใหเขามาสูจิตใจ สวนอันไหนที่ดี ทําใหจิตใจดีงาม
เบิกบานผองใส ก็เอาเขามา สติก็เปดรับ อยางน้ีก็สบาย ชีวิตก็มี
ความสุขความเจริญงอกงาม 

เม่ืออายุคืบหนา เราก็เติมพลังอายุไปดวย 
วันเกิดเปนวันที่เราเริ่มตน วันเกิดคือวันเริ่มตนของชีวิต และใน

แตละปถือวาเปนการเริ่มตนในรอบอายุของปน้ันๆ ที่สําคัญก็คือ ใหนํา
คติและความหมายของการเกิดน้ีมาใชประโยชน วาการเกิดของชีวิต ที่
เราเรียกกันวาเกิดเม่ือวันน้ันปน้ัน อยางน้ีเปนการเกิดครั้งเดียวของชีวิต   

แตที่จริงน้ัน ถาวาทางธรรมแลว การเกิดมีอยูทุกเวลา และเราก็
เกิดอยูตลอดเวลา ทั้งรางกายของเรา และจิตใจของเรา หรือทั้ง
รูปธรรมและนามธรรมหมดทั้งชีวิตนี้ เกิดอยูทุกขณะ  

ในทางรางกาย เราก็มีเซลลเกาและเซลลใหม มันเกิดตอกันแทน
กันอยูตลอดเวลา  

ทางจิตใจนี่ ทุกขณะก็มีความเกิด ทั้งเกิดดีและเกิดไมดี เม่ือ
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โกรธขึ้นมา ที่เรียกวาเกิดความโกรธ ก็เปนการเกิดไมดี ถาเกิดความอิ่ม
ใจขึ้นมาก็เปนเกิดดี เรียกวาเกิดกุศล เกิดเมตตาขึ้นมา เกิดมีไมตรี เกิด
ศรัทธา เกิดเยอะแยะไปหมด ในใจของเรามีการเกิดตลอดเวลา เรียก
งายๆวา เกิดกุศล และเกิดอกุศล 

ในเมื่อการเกิดโดยทั่วไปมี ๒ แบบอยางน้ี เราจะเลือกเกิดแบบ
ไหน เราก็ตองเลือกเกิดกุศล คือตองทําใจใหมีการเกิดที่ดีตลอดเวลา  

เพราะฉะนั้น วันเกิดจึงมีความหมายที่โยงมาใชปฏิบัติได คือ
ทําใหมีการเกิดของกุศล  

ถาทําใจของเราใหเกิดกุศลไดทุกเวลาแลว ชีวิตก็เจริญงอกงาม 
เพราะการที่ชีวิตของเราเจริญเติบโตมานี้ ไมใชวาเกิดครั้งเดียวในวันเกิด
ที่เริ่มตนชีวิตเทาน้ัน แตมันตองมีการเกิดทุกขณะตอจากนั้น ชีวิตจึง
เจริญงอกงาม เติบโตขึ้นมาได 

กุศลคือความดีงามตางๆ เริ่มตนขึ้นในใจ เม่ือเกิดขึ้นมาแลว มัน
ก็เขาสูความคิด และออกมาสูการพูดการทํา แลวก็เจริญงอกงามตอไป  

การที่มันเจริญงอกงาม ก็คือเกิดบอยๆ เชนใหศรัทธาเกิด
บอยๆ หรือเมตตาเกิดบอยๆ ตอมาศรัทธา หรือเมตตานั้นก็เจริญ 
ขยายงอกงามยิ่งขึ้น เพราะฉะนั้น เม่ือทําใหเกิดบอยๆ ก็เจริญงอกงาม   

พอเจริญงอกงามแลว ความเกิดของกุศลตัวนั้นก็จะมีการสง
ตอไปใหตัวอื่นรับชวงอีก เชนเม่ือเราเกิดศรัทธาขึ้นมา เราก็อาจจะนึก
อยากจะทําบุญทํากุศลอยางน้ันอยางน้ีตอไปอีก เรียกวามันเปนปจจัย
แกกัน ก็หนุนเน่ืองกัน  

ฉะน้ัน กุศลก็ตาม อกุศลก็ตาม จึงมีความสัมพันธซ่ึงกันและกัน 
เปนปจจัยตอกัน พอตัวหนึ่งมาแลว เราก็ทําใหมันเปนปจจัยตอไปยังอีก



พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) ๗๑ 

ตัวหนึ่ง อีกตัวหนึ่งก็ตามมา แลวก็หนุนกันไปๆ คนที่ฉลาดในกระบวน
เหตุปจจัย จึงสามารถทําสิ่งที่ดีงามใหขยายเพิ่มพูนไดมากมาย ทั้งหมด
น้ีรวมแลวก็อยูในคําวาเจริญงอกงาม 

เม่ือวันเกิดเปนนิมิตในคติวาเราจะตองทําใหเกิดกุศลในใจอยางน้ี 
เราจึงควรพยายามทําใหเกิดธรรมะเหลาน้ี เริ่มดวยเกิดฉันทะ คือความ
ใฝปรารถนาจะทําสิ่งที่ดีงาม แลวก็เกิดวิริยะ คือมีความเพียรมุงหนาจะ
ไปทําสิ่งน้ัน และจิตตะ คือความมีใจแนวจองจะทําสิ่งน้ัน พรอมทั้ง
วิมังสา ไดแกการใชปญญาพิจารณาไตรตรองในเรื่องที่ทําน้ัน  

สรางสรรคขางใน ใหสอดคลองกันกับสรางสรรคขางนอก 
พรอมกันน้ัน ควรจะมีอีก ๕ ตัว ใหเปนเครื่องหมายของธรรม ๕ 

อยาง ที่จะเขาคูกับอายุ ๕ รอบ เปนตัวอยางของการทําใหเกิดกุศลขึ้น
ในใจตลอดไปทุกขณะ ถาใครทําได ก็เอามารวมกับอิทธิบาท ๔ เม่ือกี้ 
คราวนี้จะดีใหญเลย   

ธรรม ๕ ตัวนี้พระพุทธเจาตรัสเสมอ ถือวาเปนธรรมะคูชีวิตของ
ทุกทาน เหมือนอยูในใจตั้งแตทานเกิดขึ้นมา ถาใครทําได ชีวิตจะเจริญ
งอกงาม มีความสุขทุกเวลา และอายุก็จะยืนดวย ๕ อยางอะไรบาง 

๑. ทานใหมีความราเริงเบิกบานใจตลอดเวลา เรียกวาปราโมทย 
เปนธรรมที่สําคัญมาก ถือวาเปนธรรมพื้นจิต ถาใครอยากเปนชาวพุทธ
ที่ดี ตองพยายามสรางปราโมทยไวประจําใจใหได 

พระพุทธเจาถึงกับตรัสไวในธรรมบทวา “ปาโมชฺชพหุโล ภิกฺขุ 
ทุกฺขสฺสนฺตํ กริสฺสติ” ภิกษุผูมากดวยปราโมทย จักกระทําความสิ้นทุกข
ได ใครที่ใจมีปราโมทยอยูเสมอ จะหมดความทุกข บรรลุนิพพานได 
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ชาวพุทธบางทีก็ไมไดนึกถึง มัวไปคิดอะไร จะทําโนนทําน่ีที่
ยากเย็น แตไมไดทําของงายๆ คือปราโมทยในใจของเรานี้  

ใจที่จะไปนิพพานไดตองมีปราโมทย ถาไมมีปราโมทยก็จะไมได
ไป เพราะฉะนั้น ตองทํากับใจของตัวใหไดกอน   

ใจมีปราโมทย คือใจที่ราเริงเบิกบานแจมใส จิตใจที่ไปนิพพาน 
เปนใจที่โลงโปรงเบา ไมขุนมัว ไมเศราหมอง ปราโมทยทําใหไมมีความ
ขุนมัวเศราหมอง เพราะฉะน้ัน ญาติโยมตองทําใจใหไดปราโมทยทุก
เวลา คือราเริง เบิกบาน แจมใส เปนพ้ืนจิตประจําใจ 

๒. ปติ ความอิ่มใจ ปลาบปลื้ม ขอน้ีเจาะลงไปในแตละเรื่องแต
ละกิจ เวลาทําอะไร เชนอยางโยมทําครัว เรารูอยูแลววากําลังทําบุญทํา
กุศล เด๋ียวอาหารเสร็จก็จะไดถวายพระ เลี้ยงพระ พระทานก็จะไดฉัน 
ฉันแลวทานก็จะไดมีกําลังไปทําหนาที่การงาน ทําศาสนกิจ ไดเลาเรียน
ศึกษาปฏิบัติ แหม เราไดมีสวนชวยอุปถัมภบํารุงพระพุทธศาสนา เสริม
กําลังพระ ใหพระศาสนาเจริญรุงเรือง มองเห็นโลงไปหมด การที่เราทํา
ทุกอยางน่ี ก็จะเปนไปเพื่อผลดีอยางน้ัน นึกขึ้นมา ก็อิ่มใจ ปลื้มใจ 

ตอนนี้ปญญาก็มาดวย คือเวลาทําอะไรเราก็มองเห็นวา ผลดีจะ
เกิดอยางน้ันๆ แมแตกวาดบาน ทําครัว หรือลางจาน หรือหุงขาว ทุก
ขณะโยมนึกอยางน้ีแลวก็อิ่มใจ ปลื้มใจ เรียกวามีปติ  

เม่ือมีปราโมทยเปนพ้ืนใจแลว ก็ใหมีปติ ไมวาจะทําอะไรทุกอยาง 
แมแตทํางานทําการ  

อยางคุณหมอรักษาคนเปนโรค ทําใหคนเจ็บไขหายปวยแข็งแรง 
พอนึกถึงภาพของเขาที่จะแข็งแรง เขาหายปวยสบายแลว ก็นึกไปถึง
สังคมที่ดีเขมแข็ง นึกไปอยางน้ี 
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ไปปลูกตนไม ก็มองเห็นวาจะไดชวยประเทศชาติ หรือมาชวยวัด
ใหเปนที่รื่นรมยรมรื่น เปนที่เชิดชูจิตใจคน ใหเขามีความสุข  

เวลาทํางาน ใจของเราอาจจะเครียดได ใจไมสบาย แตถาเรานึก
ไปไกลโดยมองเห็นผลที่จะเกิดขึ้นในทางที่ดี ปติจะเกิด พอปติอิ่มใจ
มาแลว ก็ไดเครื่องบํารุงตัวที่ ๒  

๓. ปสสัทธิ แปลวาความผอนคลาย ซ่ึงเด๋ียวนี้ตองการกันมาก 
มันตรงขามกับความเครียด คนเด๋ียวนี้ทํางานแลวเครียด เพราะมีความ
กังวล เพราะมีโลภะ มีโทสะ มีความกระวนกระวาย อะไรตางๆ มาก  

แตถาใจนึกถึงผลดีที่จะเกิดขึ้น ก็จะทําใหสบายใจ ไมเครียด 
ทํางานดวยความผอนคลาย ใจก็สงบเย็น เปนปสสัทธิ พอใจผอนคลาย 
กายก็ผอนคลายดวย  

กายกับใจนี่มีจุดบรรจบกันที่ปสสัทธิ ถากายเครียด ใจก็เครียด 
ถาใจเครียด กายก็เครียด ทีน้ีพอใจผอนคลาย กายก็ผอนคลายดวย 
เรียกวามีปสสัทธิ 

๔. สุข พอมีปราโมทย มีปติ มีปสสัทธิแลว ก็มีความสุข ซ่ึงแปล
งายๆ วาความฉ่ําชื่นรื่นใจ คือใจมันรื่นสบาย ไมติดขัด ไมมีอะไรบีบคั้น 
มันโลง มันโปรง มันคลอง มันสะดวก ตรงขามกับทุกขที่มันติดขัด บีบ
ค้ัน ขัดของ 

๕. ถึงตอนนี้ใจก็อยูตัว และตั้งม่ัน ไมมีอะไรมารบกวน ไม
กระสับกระสาย ไมพลุงพลาน ไมกระวนกระวาย ที่วาอยูตัว คือใจกําลัง
คิดกําลังทําอะไร ก็อยูกับสิ่งน้ัน การที่ไมมีอะไรมารบกวนไดเลย ใจอยู
ตัวตั้งม่ันอยางน้ี เรียกวาสมาธิ   

พอใจเปนสมาธิ ซ่ึงเปนที่ชุมนุมของสิ่งที่ดีงาม ธรรมที่เปนบุญ
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กุศลก็มาบรรจบรวมกันที่น่ีหมด  
เปนอันวาธรรม ๕ ตัวนี้ เขากับอายุ ๕ รอบ ก็เอารอบละตัว แลว

ก็มาบรรจบตอนนี้ใหครบ ๕  
ขอทวนอีกครั้งหนึ่งวา  
 ๑) ปราโมทย ความราเริงแจมใสเบิกบานใจ 
 ๒) ปติ ความเอิบอิ่มใจปลื้มใจ 
 ๓) ปสสัทธิ ความผอนคลาย สงบเย็นกายใจ 
 ๔) สุข ความฉ่ําชื่นรื่นใจ 
 ๕) สมาธิ ความอยูตัวของจิตใจ ที่ตั้งม่ันสงบแนวแน 
พอได ๕ ตัวนี้แลว ก็สบายแนเลย หาตัวนี้ ทานเรียกวาธรรม

สมาธิ คือความที่ธรรมะซึ่งเปนองคประกอบสําคัญมาแนวรวมกัน 
เรียกวาประชุมพรอม  

ตอจากนี้ก็เกิดจิตตสมาธิ พอจิตเปนสมาธิแลวก็เอามาใชชวนเชิญ
ปญญาใหมาทํางานได คือเอามาใชเปนบาทฐานของการคิด  

เม่ือจิตใจผองใส ก็คิดโลง คิดโปรง คิดไดผลดี พระพุทธเจาจึง
ใหใชสมาธิเปนฐานของปญญาตอไป หรือแมจะทํางานทําการอะไร ใจ
เปนสมาธิแลวก็ทําไดผลดี 

ถาปฏิบัติไดอยางน้ี ก็จะเปนการสรางสรรคอยางครบวงจร ทั้ง
สรางสรรคชีวิตจิตใจ และสรางสรรคสังคมไปดวยกัน พรอมกัน 
สรางสรรคขางในสอดคลองกันไปกับการสรางสรรคขางนอก 

เกิดกุศล เปนมงคลมหาศาล 
วันน้ีแคโยมไดธรรมะ ๕ ตัวนี้ก็สบายแลว ยังไงๆ ก็ให ๕ ตัวนี ้
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เกิดในใจเปนประจํา ที่วาวันเกิด ก็ขอใหเปนนิมิตหมายวา ตอไปนี้ใหเรา
เกิดกุศลทุกเวลา และกุศลสําคัญที่เกิดงายเพราะมันอยูในใจแนนอน ก็
คือ ๕ ตัวนี้ ไดแก ปราโมทย ปติ ปสสัทธิ สุข สมาธิ  

เม่ือมันเกิดขึ้นมาแลว ก็ใหมันไปประสานกับอิทธิบาท ๔ คราวนี้
ก็เปนชวงยาวเลย วากันนาน  

อิทธิบาท ๔ ก็อยางที่วาแลว เริ่มดวยใจปรารถนาจะทําอะไรที่ดี
งาม คิดขึ้นมาใหชัด แลวมีความเพียรมุงหนาไปทํามัน มีใจอยูกับมัน 
และใชปญญา ที่เรียกวาวิมังสา คิดการ พิจารณาเหตุปจจัย ไมมี
อารมณวุนวายเขาไปเกี่ยวของ  

เม่ือจิตใจไมมีอารมณขุนมัวและเศราหมอง ก็ไดผลดี ทั้งแกใจ
ของเรา และแกงานที่ทํา 

น่ีคือธรรมะประจําวนัเกิด โดยเฉพาะวันเกิดที่อายุครบ ๕ รอบ ก็
ขออนุโมทนาเจาของวันเกิดทุกทานที่ไดมาทําบุญทํากุศล โดยถือวา พอ
ทําบุญน้ีกุศลก็เริ่มเกิดแลว เขาหลักที่บอกไวแลว คือใจที่มีความคิดผุด
ขึ้นมาวาจะทําบุญ น้ีก็คือ เกิดกุศลแลว  

พอเกิดกุศลวาจะทําบุญ ก็ตองมีศรัทธา ตองมีใจเมตตา เชน
ปรารถนาดีตอพระ ตอพระศาสนา มีใจเมตตาตอญาติมิตร ฯลฯ  

ทั้งน้ี รวมทั้งญาติโยมที่มารวมอนุโมทนา ทําบุญ ก็มีไมตรีจิต
เกิดขึ้นในใจ ลวนแตเกิดดีๆทั้งน้ัน เม่ือเกิดดีแลวก็รักษาคุณสมบัติที่ดีที่
เกิดน้ีไว และพยายามใหมันสงตอหนุนกันไปเรื่อยๆ กุศลตางๆ ก็จะ
เจริญงอกงาม  

เม่ือจิตใจของเราเจริญงอกงามแลว ชีวิตของเราก็เจริญงอกงาม
ไปดวย และเมื่อกุศลเจริญงอกงามในชีวติของเราแลว เพราะมันเปนสิ่ง
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ที่ดี เม่ือขยายไปสูผูอื่นก็เกิดเปนความดีในการชวยเหลือเอื้อเฟอตอกัน 
ทําใหอยูรวมกันไดดี ทําใหเกิดความสามัคคีเปนตน สังคมก็จะรมเย็น
เปนสุข 

ฉะน้ัน การเกิดกุศลจึงเปนมงคลที่แท ซ่ึงมีคุณมหาศาล ทั้งแก
ชีวิตของตนเอง และแกเพ่ือนมนุษยผูอื่นที่รวมสังคม ทําใหอยูดวยความ
มีสันติสุขกันตอไป   

วันน้ี อาตมภาพขออนุโมทนาทุกทานอีกครั้งหนึ่ง ในการที่ไดมา
ทําบุญเนื่องในโอกาสวันเกิด และอนุโมทนาญาติมิตรทุกทานพรอมกัน
ดวย ที่ไดมารวมบุญรวมกุศลดวยการมีจิตใจเปนสามัคคีดังที่กลาวมา  

เปนอันวา ไดทั้งกุศลสวนตนของแตละทานแตละบุคคล เชน
ศรัทธา ฉันทะ เมตตาไมตรี เปนตน และกุศลรวมกัน มีสามัคคีเปนตน 
ก็ขอใหบุญกุศลน้ี เม่ือเกิดขึ้นแลว ก็จงเจริญงอกงาม เพ่ิมพูนยิ่งขึ้นไป 

ขออาราธนาคุณพระรัตนตรยั เปนปจจัยอภิบาลรักษา พุทธานุ-
ภาเวนะ ธัมมานุภาเวนะ สังฆานุภาเวนะ ดวยอานุภาพคุณพระรัตนตรัย 
พรอมทั้งบุญกศุล มีศรัทธาและเมตตาเปนตน ที่ญาติมิตรทั้งหลายได
ตั้งขึ้นในจิตใจแลว จงเจริญงอกงามขึ้นมา มีกําลังอภิบาลรักษาใหทุก
ทาน เริ่มตั้งแตเจาของวันเกิดเปนตนไป พรอมทั้งครอบครัวญาติมิตร
ทุกคน เจริญงอกงามดวยจตุรพิธพรชัย  

ขอจงไดมีพลังแหงชีวิต โดยเฉพาะปจจัยเครื่องปรุงแตงเสริม
กําลังชีวิตที่เรยีกวาอายุน้ัน อันเขมแข็ง เพ่ือจะไดดํารงชีวิตที่ดีงาม มี
ความสุข และสามารถทําประโยชนเก้ือกูลแกเพ่ือนมนุษย ตั้งแต
ครอบครัวของทุกคนเปนตนไป ใหอยูกนัดวยความรมเย็นเปนสุข มี
ความเจริญสถาพร ตลอดกาลทุกเม่ือ เทอญ 



ชีวิตจะงาม สงัคมจะดี 

ตองมีการศึกษาที่ไมผิด 
๏ 

จริงไหม ที่วา ในสังคมไทยทุกวันนี้:  
คนชั้นที่สูงขึ้นมา หรือพวกมีระดับขึ้นหนาในสังคม 

ก็มักจมปลักอยูกับการเสพบริโภค ลุมหลงมัวเมาในกาม 
เอาแตจะสนุกสนานฟุงเฟอเหิมเหอบํารุงบําเรอเห็นแกตัว 
ถามีโอกาสมาก ก็ยิ่งกอบโกยเขาตัว 

สวนคนชั้นลางลงไป หรือเหลาชาวบานและคนที่
ดอยหนาตา ก็มักเลื่อนลอยไปกับการหวังเพอรอผลดล
บันดาล หรือหวังการหยิบยื่นความชวยเหลือใหจาก
ภายนอก  คอยลาภลอยจากการพนันและหวยเบอร วอน
ไหวขอโชคจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แมกระทั่งขูดเลขหวยและ
กราบไหวสัตวพิกลพิการแปลกประหลาด แลวก็มีชีวิต
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แบบอยูไปวันๆ 
แตเมื่อมองรวมแลว ทั้งสองพวก หรือทั้งสังคม คน

ไทยนี้ อยูกันไปแบบมองเห็นแคแคบๆ ใกลๆ เอาแตตัว 
เอาแตพวก ไมมีจุดหมายรวมที่จะรวมใจใหมุงหนากาวไป
อยางแข็งขันเปนอันหนึ่งอันเดียว 

ถาเปนอยางนี้จริง ก็เห็นชัดวา คนไทยมีคุณภาพแค
ไหน สังคมไทยเขมแข็งหรือออนแอ ถารูตัววา "แย" ก็ไม
ควรรอชา ตองรีบแกไข และแกใหถูกหลักถูกวิธี 

สําหรับคนพวกที่หนึ่ง ไดพูดถึงในที่อ่ืนมาแลวมาก 
ในที่นี้จะพูดกวางๆ โดยเนนที่คนระดับลางลงไป 

แตไมวาในระดับไหน เมื่อจะแกไข ถาหันมาดู
ทางดานพระศาสนา วัดและพระสงฆก็มีพันธะตามพระ
ธรรมวินัยอยูเต็มตัว ที่จะตองเอาใจใสทําหนาที่โดยไม
ประมาท 

ทีนี้ก็มาดูกันวา วัดและพระสงฆนั้น โดยหลักการก็ดี 
โดยปฏิบัติการก็ดี ควรจะทํา และไดทํากิจหนาที่กันอยู
อยางไร ที่จะใหเปนไปตามพระพุทธโอวาทที่ไดตรัสฝาก
ไว ใหปฏิบัติกิจเพื่อประโยชนสุขแกพหูชน ใหโลกพนยาก
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เข็ญ เปนแดนเกษมศานต 
อยางนอยก็ใหรูกันพอเปนที่สังเกตไว  



ภาค ๑ 
มองสงัคมใหถึงคน 

-  - 

งานที่ตองเพงและเรง คือฟนฟูชนบทหนึ่ง 
ที่เปนสวนใหญของประเทศไทย 
-  ไมใหความเสื่อมแบบเมืองไหลเขาชนบท  

แตใหชนบทเปนสติแกเมือง                                               
อยากพูดถึงเรื่องเฉพาะกาลเทศะ โดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับประเทศไทย  
เราจะพูดกันถึงหลักการของพระพุทธศาสนา ที่เปนเรื่องยนืตัวตั้งแต

ครั้งพุทธกาลมาจนบัดนี้ แตในที่นี้ เมื่อพูดถึงเรื่องราวปญหาของประเทศ
ไทย ก็เปนเรื่องของกาลเทศะโดยเฉพาะ ซ่ึงตองเนนเปนจุดๆ วา เวลานีเ้รา
มีปญหาอะไร ปญหาเดนอยูตรงไหน และเราจะตองทําอะไร  

ประเทศไทยนี ้เมื่อโยงกับภูมหิลังทางประวัติศาสตร สังคมของเรา ก็
เปนสังคมที่ประกอบดวยชุมชนยอยๆ มากมาย และชุมชนเหลานั้นเวลานี้
สวนใหญก็ยังอยูในชนบท ชนบทจึงเปนฐานสําคัญของประเทศไทย  
                                                                                                               
หนึ่ง จากหนังสือ ตองฟนฟูวัด ใหชนบทพัฒนา สังคมไทยจึงจะกาวหนาไดมั่นคง 

(สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ จัดพิมพครั้งแรก ต.ค. ๒๕๔๖) หนา ๑–๑๘ [หนังสือนี้คือ
คําวิสัชนา ของ พระธรรมปฎก (ป. อ. ปยุตฺโต) แก พล ต.ท. อุดม เจริญ ผูอํานวยการ พศ. 
ที่วัดญาณเวศกวัน ต.บางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม เมื่อวันพุธที่ ๓ กันยายน ๒๕๔๖ 
- ในการพิมพครั้งใหม ก.ย. ๒๕๔๙ ไดจัดปรับลําดับหัวขอใหม ใหเหมาะ
แกการอานของคนทั่วไปมากขึ้น] 
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ยิ่งกวานั้น ชุมชนชนบทยังมีความเชื่อมโยงกับวัฒนธรรม กับอดีต 
กับประวัติศาสตรมาก ชุมชนเมืองเสียอีกกลับมีภาวะที่เหมือนกบัวา ไม
ชัดเจน แปรปรวน หรือขาดตอน  

ในเมื่อชนบทเปนสวนที่โยงกับพื้นฐานและภูมิหลังทางวัฒนธรรม 
รวมทั้งเรื่องของพระพุทธศาสนา แลวยังเปนสวนใหญของประเทศชาตใิน
ปจจุบันดวย จึงเปนจุดที่นาจะเอาใจใสเปนพิเศษ  

ชนบทนาเอาใจใสพิเศษ ทั้งในแงของสภาพเอื้อ ทั้งในแงของภาวะ
ที่จําเปน ทั้งในแงที่สําคัญตอความดํารงอยูของประเทศชาต ิและทั้งในแงที่เปน
จุดลอแหลม หรือกําลังอยูที่ทางสองแพรง จะไปตามอยางสังคมเมืองหรอืไม  

เวลานี้ชุมชนในชนบท เปนสวนใหญของประเทศ ประเทศของเรานี้
ราว ๗๐% ยังถือวาเปนชนบท และชนบทเวลานี้ กําลังทรุด     

เมืองไทยเรามีปญหามากอยูแลว เชน ในเรื่องบริโภคนิยมที่โถมเขามา 
ปญหาอยางที่ทราบๆ กันอยู หนึ่ง ทําอยางไรจะปองกันไมใหความเสื่อม
แบบเมืองเขาไปสูชนบท ซ่ึงเปนสวนใหญของประเทศ    

พรอมกันนั้นก ็ สอง ทําอยางไรจะฟนของดีที่มีอยูในชนบท ใหมี
ชีวติและมีกําลงัขึ้นมา ถาทําได นอกจากจะปองกันชุมชนชนบทไมใหเส่ือม
ทรุดแลว ชนบทนั้นจะกลับมาเปนสวนชวยประเทศทั้งประเทศ  

แตเวลานี้ชนบทไทยออนแอมาก บางทีพูดกันถึงขั้นวา แตกสลาย
แลว ถูกซัดพัดพา ไมมีกําลังที่จะตั้งตัวอยูไดในกระแสโลกาภิวัตน 

เรื่องนี้เริ่มมาตัง้แตยุคที่อุตสาหกรรมเฟองฟ ู เด็กๆ ในชนบทเขามา
เปนแรงงานในกรุงเทพฯ ปรากฏวาปจจุบันนี ้ ทั้งหญิงทั้งชาย หนุมสาว มา
ในวิถีของการเคลื่อนยายเพื่อเศรษฐกิจ ซ่ึงในบางแงก็เปนประโยชนตอ
ชนบท  แตในแงเสีย เมื่อจัดการไมดี ก็เกิดผลรายมากกวา   

คนที่สามารถเปนกําลังของชนบท แตเมื่อเขามาอยูในกรุงเทพฯ กลับ
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กลายเปนปญหาของเมือง  ถาเขาอยูในชนบท เขาจะเปนกําลังสําคัญ เปน
ทรัพยากรที่มคีา เปนผูนําของชนบท แตคนเดียวกันนัน้ พอเขามากรุงเทพฯ
แลว เขากลับกลายเปนคนที่กอปญหาแกเมือง อยางนี้ลําบาก  

กลายเปนวา คนที่จะเปนขุมกาํลังของชนบทนี้ ออกจากชนบท ไปเปน
ปญหาในเมอืง แลวชนบทก็ขาดแคลนทรัพยากรมนุษย ขาดแคลนกําลังคนใน
ระดับที่จะเปนผูนํา  อันนี้คือภาวะอยางที่วา แทบจะแตกสลาย  

ส.ส.บางทานกเ็อามาพูด โดยเห็นตรงกันวา ชนบทบางถิ่นแทบจะไม
เหลือคนหนุมสาวเลย มีแตคนแกเล้ียงหลาน สวนหนุมสาวทีเ่ปนพอแมเด็กมา
อยูในกรุงเทพฯ มาเปนแรงงานประเภทกรรมกร อะไรทํานองนี้ แลวสงเงินไป
ให และผูกปนโตให ปูยาตายายเลี้ยงหลานไป ก็กินอาหารปนโตนั้นไป   

งานการในชนบทก็เหมือนกบัถกูทอดทิ้ง การพัฒนาในชนบทก็ไมม ี
นอกจากนั้น เมื่อมองดอูงคประกอบของชุมชนชนบทก็ลวนแตเส่ือมทรุดลง
ไป  

ถาชนบททรดุ และคนบานนอกเขามาเปนปญหาแกเมือง คนในเมอืง
ตองชวยเสรมิกาํลังใหชนบทฟนขึ้นมา ซ่ึงจะเปนการแกปญหาของเมอืงเอง
ดวย 

ที่วานี ้ มิใชวาจะไมใหชาวชนบทเขามาหาโชคในเมือง แตตองหาทาง
บริหาร และจัดการใหเขามาในปริมาณที่พอควรพอด ี และมีทางพัฒนา
คุณภาพ พรอมกับที่ตวัชนบทเองตองไมถูกทอดทิ้งใหขาดกําลัง 

วัดเปนทุนเดมิของชุมชน ซ่ึงมีอยูแลว ถารูจักจัดใหถูก ในฐานะที่เปน
ศูนยรวม และเปนแหลงธรรมแหลงปญญาของชุมชนนั้น วัดก็จะชวย
แกปญหาและชวยพัฒนาชนบทไดมากมาย 
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- ฟนฟูบทบาทที่แทของวัดขึ้นมา  
ใหประสานบานกับโรงเรียน พาชุมชนกาวไปดวยกัน 

ชุมชนชนบทนั้น เรียกกันมาในวงการศึกษาวา “บวร” 
(ประกอบดวย บาน วัด โรงเรียน)   

แตตอนนี้ก็แยไปตามๆ กัน บานก็แยแลว เพราะวาพอแมจะออกโรง 
ก็ไมมีแรง และพอแมเองก็ไมมีหลักที่จะรับมือกับสภาพความเจริญสมัยใหม 
ตั้งรับไมเปนเลย ไดแคกลายเปนเหยื่อของความเจริญปจจุบันที่เปนปญหา  

สวนโรงเรียน ก็มีปญหาอยางหนัก อยางที่ทราบกันอยูแลว แลว
เหลืออะไร ก็เหลือวัด  

แตพอมาดูวัด ปรากฏวา วัด ก็ทรุดอีก  
วัดจํานวนมากไมมีบทบาทตอชุมชน คนจํานวนมาก โดยเฉพาะเด็ก

วัยรุน มองไมเห็นความหมายของวัด ถาวัดไมมีบทบาทตอชุมชน หรือไมทํา
บทบาทที่ควรจะทําแลว ก็เปนอันวาหมดความหมาย  

นี่แหละเปนภาวะที่ชุมชนแตกสลาย เมื่อชุมชนแตกสลาย สังคมก็
แตกสลาย แลวประเทศชาติกจ็ะแตกสลายไปดวย  

ตอนนี้เราพูดไดวา พระในชนบทกาํลังจะหมดบทบาทตอชมุชน สวน
ที่หมดไปแลวก็มาก ทําอยางไรจะใหฟนขึน้มาได ก็ตองใหพระมีบทบาทที่
ถูกตองตอชุมชน  

ถาพระทําบทบาทที่ถูกตองไมได ทานก็ตองทําบทบาทอื่น เพราะทาน
มีชีวิตที่สัมพันธกับประชาชน ตองพึ่งพากันกับประชาชน ฉะนั้นทานจึงตอง
ตอบสนองความตองการของประชาชน เมื่อตอบสนองดวยบทบาทที่ถูกตอง
ไมได ก็เกิดบทบาทที่ไมดีขึ้นมา  

กลายเปนวา มีเรื่องไสยศาสตร เรือ่งนอกลูนอกทางนอกพระศาสนาก็
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เจริญกันใหญ ถาเราไมสามารถพัฒนาบทบาทที่ถกูตองได  ทานก็ตองออก
ไปสูแนวทางนั้น  เพราะทานตองอยูกับชาวบาน มันเปนธรรมดา อยาไปวา
ทานอยางเดียวไมถูก  

เราจะตองไปพื้นฟู ฉะนั้นจึงขอย้ําวา เวลานี้ตองพ้ืนฟูชุมชนใน
ชนบทใหได  และในการฟนฟูชนบท วัดจะตองเปนผูนํา จึงตองใหพระมี
คุณภาพ  

ตองใหพระมีการศึกษาที่ดีและถูกตอง มีความสามารถ รูธรรมวินัยที่
จะสอนประชาชนได นําประชาชนในทางที่ถูกตองถูกทาง  

เมื่อพระทําบทบาทที่ถูกตอง ก็ยึดชุมชนอยู ยึดพอแมยึดบานไวได 
พอแมก็สงตอไปยังโรงเรียน แลวโรงเรียนก็มารวมมือกบัวดั ในการที่จะเอื้อ
ธรรมะ เอื้อศีลธรรม เอื้อความดีความงาม เอื้อการศึกษาการเรียนรูอะไร
ตางๆ แกประชาชนในชุมชนนั้น  

ถาพระมีคุณภาพขึ้นมา ก็สามารถจะรวมมือกับครูอาจารยในวง
การศึกษาได  ถาพระไมมีคุณภาพ ก็ไมรูจะไปรวมมือกับครูไดอยางไร     

เพราะฉะนั้น เวลานี้เราตองการสวนใดสวนหนึ่ง หรือองคใดองคหนึ่ง
ของชุมชนชนบท ใหมีคุณภาพ มีกําลังเขมแข็ง  

แตครูปจจุบันนี้ก็ไมเปนหลกัไดเทาไร นอกจากปญหาเรื่องความ
เส่ือมสถานะทางสังคมแลว สังคมก็ไมคอยเอาใจใสครู   

เคยพูดฝากไวกับหลายทานวา เวลานี้ นักการเมืองมักไมใหเกียรติ
แกครู ตองขออภัยนะ ทานอาจจะไมรูตัว บางทีนักการเมืองเอาครูเปนคน
รับใช ซ่ึงไมนาจะทํา  

ในชนบทเดี๋ยวนี้ ครูกลายเปนคนรับใชของนักการเมืองไป ถาจะทํา
ใหถูกตอง ครูไมวาจะอยูในระดับไหนก็แลวแต ตองถือเปนครูหมด เมื่อ
เปนครูแลว ในสังคมไทยถือเปนบุคคลที่ควรไดรับการเคารพบูชา อยางนอย
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ก็ตองใหเกียรต ิ 
เพราะฉะนั้น นักการเมืองควรทําเปนตัวอยาง ไปถึงชนบท ถาเห็น

ครูตองใหเกียรติทันท ี โดยแสดงออกใหประชาชนเห็น แลวครูจะรูสึกภูมิใจ
ในตัวเองขึ้นมา    

พรอมกันนั้น ประชาชนก็จะเห็นความสําคัญของครู ครูพูดอะไรก็จะมี
ความหมายขึ้น และครูจะไดระวังตัวขึ้นดวย เพราะคนเรานั้น ถาตัวเองไมมี
ใครเห็นคุณคา ไมมีความหมาย ไมมีเกียรต ิก็จะรูสึกวาทําอะไรก็ได แตเมื่อ
ไดรับเกียรติแลวก็จะทําใหตระหนักระวังตวัเองขึ้นมา  

เพราะฉะนั้น จะตองใหเกียรตคิรู นักการเมืองตองแสดงเปนตวัอยาง 
เม่ือเห็นครูตองใหเกียรตเิปนพิเศษ อยางนี้เรียกวาสังคมรวมมือกนั ก็มี
ทางที่จะเจริญกาวหนาขึ้นมา แตเวลานี้ครูอยูในฐานะลําบากอยางที่วา   

นอกจากนั้น ครูก็ไมไดอยูแนนอนในชุมชนนั้น แตพระอยูเปนหลัก
เลย เจาอาวาสก็อยูตลอด ฉะนั้น ถาเราพัฒนาพระใหมีคณุภาพดีๆ พระก็
จะเปนศนูยกลางและเปนศูนยรวม ซ่ึงก็เปนมากอนแลวแตโบราณ ศนูย
รวมนี้ก็จะทําใหบาน วัด โรงเรียน มาประสานกัน เปนขุมกําลังของชุมชน
น้ัน และจะพัฒนาชุมชนใหไปสูความเจริญงอกงามไดอยางแทจริง   

งานบานเมืองดานอื่นๆ นั้น เขามักถนัดดานในเมืองในกรุง และเขาก็
เนนกันอยูทีน่ั่นมาก แตงานพระศาสนาโยงสนิทกับชุมชนชนบท และศาสน-
บุคคล คือพระสงฆ ก็ถนัดดานนั้น  

ฉะนั้น ตองเนนชุมชนชนบทยิ่งกวาในเมือง วาจะตองฟนฟูคุณภาพ
ของพระและบทบาทของพระ ใหพระทําหนาที่ที่ถูกตอง ตอชาวบานและตอ
ชุมชน แลวเอาวิถีที่ถูกทางของชนบทมาชวยเมือง และชวยทั้งประเทศ  

อันนี้เปนเรื่องใหญ เพราะเมื่อพูดในทางลบ ก็เหมือนกับวาแขงกัน 
คือ ความเสื่อมกําลังแขงกับงานของเรา โดยเฉพาะเวลานี้เรื่องพฤติกรรม
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นอกลูนอกทางก็ขยายมากขึ้นทุกท ี  

- สมัยกอน เณรมาก หลวงตาไมคอยมี                       
สมัยนี้ เณรหมด มีแตหลวงตา 

นอกจากขาดพระที่มีคุณภาพแลว บางทีขาดพระที่เปนตัวบุคคล คือ
ไมมีพระอยูวัด แลวก็ขาดศาสนทายาทรุนใหมที่จะมาสืบตอ คือ ขาด
สามเณร  

เปนอันวาขาดหมด ขาดทั้งพระที่จะทําหนาที่ในปจจุบัน ขาดทั้งผูที่จะ
มาสืบตอเบื้องหนา  

เมื่อเปนอยางนี ้ ก็เปนสภาพที่ทั้งเอื้อและเรียกรองใหมีบุคคลอื่น
แทรกเขามา อยางนอยก็มารกัษาวัดไวกอน ก็จึงมีผูที่บวชเขามาในลักษณะ
ตางๆ โดยเฉพาะผูบวชในวัยที่สูงอายุเยอะ จนกระทั่งเวลานี้มีการลอกันใน
วงการพระสงฆวา เกิดวัดหลวงชนิดใหม โยมคงไดยินแลว  

คนก็จะถามวา วัดหลวงอะไร เอ ไมเคยไดยนิ วัดหลวงก็มอียูเทาเดิม
นี่แหละ ไมมีประกาศในราชกิจจานุเบกษาหรืออะไรสักนดิหนึ่งวา มีวัดหลวง
ชนิดใหม ไปๆ มาๆ ก็ตอบวา วัดหลวงตา นี่ไง วัดหลวงตากําลังเกิดมาก
ขึ้น  

วัดหลวงชนิดใหมนี ้ ในแงหนึ่งก็เปนอันตราย เพราะแสดงถึงความ
เส่ือม  เพราะไมมีพระที่จะอยูดูแลวัด ไดแคมีผูที่บวชเขามาเมื่อแก ถึงแม
ทานจะมีเจตนาดี ทานก็ไมมีกาํลังที่จะทําอะไร  แตผูที่เจตนาไมดีก็มี เชน
หมดทางไปจึงเขามาบวชก็ม ีไดแตอาศัยผาเหลืองเลี้ยงชีพ  

แตเราตองมองในแงดีดวย เพราะมีผูที่ตั้งใจดี อยางนอยก็คิดวา ใน
วัยนี้เลิกทํางานแลว อยากมาหาความสงบ ซ่ึงเปนเจตนาดี แตทานก็ไมมี
กําลังที่จะเลาเรียนอะไรไดมาก  
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อันนี้เปนสภาพความเปนจริง คือมีหลวงตามากมาย เปนสภาพทีม่ี
มา ๑๐–๒๐ ปแลว อาตมภาพไปเจอพระตามวัดในชนบท เห็นทานอายุ 
๖๐,๗๐ ป ลองถามดู องคหนึ่งบอกวาอาย ุ๗๐ ป แตถามพรรษา ไดความ
วาบวชมา ๒-๓ ป สวนอีกองคหนึ่งอาย ุ๖๐ ป บวชมาไดพรรษาเดียว  

ญาติโยมแยกไมเปน ก็ไมรูวาพระเหลานี้เปนอยางไร เห็นพระอายุ
มาก นึกวาเปนหลวงพอ หลวงปูแลว นี่คือเขาใจผิดหมด ทีจ่ริงทานไมรูเรื่อง
อะไรเลย มีแตจะพาเขวไปดวยกัน เพราะฝายพระก็ไมรูหลักพระศาสนา 
เมื่อญาติโยมไปขอโนนขอนี ่ ทานก็สนองความตองการไปตามที่เคยเหน็นึก
ได บทบาทที่ไมถูกตอง ที่เขวไป ก็เกิดขึ้นมา แลวแพรหลายกันใหญ  

ฉะนั้นจึงเคยเสนอวา เมื่อสภาพความจริงเปนอยางนี้แลว ก็จะตอง
เอาใจใสเรื่องหลวงตา เพราะเปนความจริงทีเ่กิดขึ้นแลว และเผชิญหนาอยู 
ถึงแมไมปรารถนา เราไมอยากใหมีหลวงตามาก แตเราตองคิดวา เม่ือมี
หลวงตามาก เราจะทําอยางไรกับหลวงตา  

จะมีไดไหม? การจัดกิจกรรมอะไรก็ตาม ที่เปนการฝกอบรมหรือ
การพัฒนาหลวงตา ดวยวิธกีารใดวิธีหนึ่ง อยางนอยใหทานทําประโยชนได
ในระดับหนึ่ง หรือรักษาบทบาทในระดับหนึ่งใหแกวัดใหแกพระศาสนาหรือ
ตอชุมชน อันนีเ้ปนเรื่องที่ตองคิด 

แลวระยะยาว ก็คือ ทําอยางไรจะใหมีคนมาเปนศาสนทายาทสืบตอ
พระศาสนา  

เร่ืองการที่จะมีเด็กมาบวชสามเณร เปนศาสนทายาท สืบตอ
พระศาสนา เปนเรื่องหลักใหญเรื่องหนึ่ง  

ตอนที่แลวมา รัฐบาลไดปรับระบบการศึกษา ใหเด็กอยูในโรงเรียนถึง 
๑๒ ป ตอนนั้นก็เปนหวงกันวา นี่จะเปนการดึงใหเด็กไมสามารถมาบวช  

เด็กสมัยกอนนี ้ พอจบประถมปที ่ ๔ เมื่อการศึกษาไมมีโอกาสเสมอ
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ภาคจริง ในชนบทการศึกษามวลชนยังเปนเพียงอุดมคต ิ เปนจุดหมายทีย่ัง
ไปไมถึง เด็กจบประถมปที ่๔ แลวมาบวชเปนสามเณรกันมาก ฉะนั้นกําลัง
ในพระศาสนาจึงเหมือนกับวาไดมาจากผูที่ไมมีทางไป  

ถาไมมีทางไปในทางเศรษฐกิจก็ลําบาก เปนทางเสื่อมมากกวาดี แต
ถาไมมีทางไปในทางการศึกษานี่กลับดี ขอใหเขาอยากศึกษาเปนใชได  เมื่อ
เด็กเหลานั้นไมมีทางไปในทางศึกษาก็มาบวช ยังเปนทางเจริญงอกงามได  

เพราะฉะนั้น ในสมยักอน วัดในชนบทเปนที่รับเด็กที่จบประถมปที่ ๔ 
ที่ไมสามารถไปเรียนในโรงเรียนรัฐบาล ซ่ึงมาบวชกันเยอะแยะ ตอมารัฐขยาย
ระดับการศึกษาขึ้นสูประถมปที่ ๖ แลวตอมาประถมปที ่๗ แลวกลับลงมา
ประถม ๖ อีก พอดีเริ่มเขายุคมีแรงงานเด็ก  

ตอนนั้นเริ่มเกดิปญหา เด็กหมดวัด ไมมาบวชเปนสามเณร เพราะเขา
มาเปนแรงงานในกรุงเทพฯ เสียหมด   

นั่นคือเรื่องเกา พอถึงตอนนีก้็เกรงวา เมื่อมีการศึกษา ๑๒ ป เด็ก
ตองอยูในโรงเรียนนานขึ้น โตขึ้นแลวเลยไมบวช  

แตตอนนี้ทราบจากโยมทางภาคอีสานบางจังหวัดเปนนมิิตดวีา เดก็
มาบวชมาเรียนกันในเพศเปนสามเณรนี่ กลับเพิ่มขึ้นบางเปนบางถิ่น  

ที่วาเปนนิมติดมีีสามเณรบวชมาก คือจะมีศาสนทายาท เราจะตอง
เอาใจใสเอาใจชวยวา จะทําอยางไรใหสามเณรเหลานี้มีการศึกษาที่ดี นี่เปน
เรื่องของการสรางศาสนทายาท แมวาการจะมเีด็กมาบวชสามเณรเปนศาสน
ทายาท เปนเรื่องยาวที่ตองทํากันอีกนาน  

แตมีเรื่องชั่วคราวอันหนึ่งทีม่าชวยผอน คือเด็กที่อยูในโรงเรียนตางๆ 
ซ่ึงทางพระไปเอื้อไดคือ การบวชสามเณรภาคฤดูรอน ซ่ึงขณะนี้กําลัง
แพรหลายขยายมาก  

บางวัดไดสามเณรที่บวชภาคฤดูรอนนี่แหละมาเปนศาสนทายาท เชน 



พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) ๘๗ 

วัดพยัคฆาราม จังหวัดสุพรรณบุร ี จัดบวชสามเณรภาคฤดูรอนทุกป ญาติ
โยมประชาชนก็หนุนเต็มที ่ บวชเรียนกันเปนเดือน สามเณรหลายองคไมสึก
ก็เรียนตอ ปรากฏวาจบประโยค ๙ หลายองคแลว   

นี่เปนวิถีทางหนึ่งที่ชวยสรางศาสนทายาท แมจะสึกไปก็ไมเปนไร 
ทางพระศาสนาก็ไดเอื้อตอสังคม ชวยใหเด็กไดเรียนรูธรรมะ มีศีลธรรม มี
คุณความด ีอยูในทางที่ถูกตอง  

อันนี้เปนเรื่องทีเ่กี่ยวโยงกันไปหมด แตทั้งนี้ก็เปนเรื่องของการเนน
ชุมชนชนบทนั่นเอง ซ่ึงก็คือชุมชนทั้งหลายทั่วไปของประเทศไทย 

ถาบอกวาไทยเปนเมืองพุทธ 
ก็ตองเลิกเปนทาสของความไมรู 
- หลักงายๆ ก็ไมประสีประสา                               
 พัฒนาคนใหมีตนที่พึ่งได ไมใชมัวรอผลดลบันดาล   

นอกจากนี้ กม็ีเรื่องที่วา ทําอยางไรจะใหประชาชนแยกไดวา อะไร
เปนพุทธศาสนา อะไรไมใชพุทธศาสนา  

เรื่องนี้ก็เห็นกันอยูแลววา ประชาชนสวนใหญไมรูไมเขาใจ
พระพุทธศาสนา อะไรเปนพุทธ อะไรไมใชพุทธ คนทั่วไปมกัเขว หรือไมก็
เล่ือนลอย แลวก็ไมมีอะไรเหนี่ยวรั้ง และเพราะความออนแอ และการขาด
โอกาส ก็เลยออกไปสูวิถีทางของการพึ่งพาอํานาจภายนอก กลายเปนทาส
ของลัทธิหวังผลดลบันดาลกันมาก  

ดังจะเห็นวา พอมีอะไรแปลกประหลาดนิดหนอย เชนสัตวเกิดมา
พิการรูปรางแปลกประหลาด ก็ไปขอหวย ตนไมแปลกประหลาด ก็ไปขูดหา
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เลขหวยกัน อะไรทํานองนี้  อันนี้จะตองชดัวา อะไรเปนพุทธ-อะไรไมใช
พุทธ 

ถึงแมชาวบานจะยังไปทําอยู ก็ตองใหรูวาอยางนั้นไมใชพุทธ ตองชัด
อยางนี้ ไมใชวาจะตองไมทําพรอมกับรู ตอนแรกตองรูกอนแลวตอไปไมทํา  

อันนี้เปนเรื่องที่เสียหายแกพระศาสนามาก แสดงถึงความไมรูเรื่องรู
ราว แสดงวาชาวพุทธไมประสีประสากับเรื่องของพระพุทธศาสนา  

เคยเห็นในหนังสือพิมพลงขาว ครั้งหนึ่งมีเรือ่งตนไมประหลาดอะไร
ทํานองนี ้ อยูในถิ่นที่คนสวนมากเปนมุสลิม ผูส่ือขาวหนังสือพิมพเขาไปหา 
คนมุสลิมใหขาววา ที่นั่น แถบนั้น มีคนเขามาเยอะเหมือนกัน มาขูดเลขขอ
หวย อะไรทํานองนี ้ แตไมใชชาวมุสลิมหรอก เพราะชาวมุสลิมไมมีการทํา
อยางนั้น มองความหมายไปไดทํานองวา คนพุทธจงึจะทําอยางนี ้ 

นี่แหละไมไหวแลว ชาวพุทธไมรูวาอะไรเปนพุทธ แลวทําใหผูอื่นเขา
กลาววา พวกพุทธเปนอยางนี้ คือไปขูดเลขหวยกันเปนชาวพุทธ  

เพราะฉะนั้น อยางนอยก็ใหแยกไดวาอะไรเปนพุทธ-อะไรไมเปน
พุทธ และเราจะตองชัดวา จะเอาอยางไรกับเรื่องการบนบานศาลกลาว ลัทธิ
หวังผลดลบันดาล การพึ่งพาอํานาจภายนอก การไมเพียรพยายามทาํให
สําเร็จดวยเรี่ยวแรงกําลังของตน ตามหลกัของพระศาสนาที่จะนําไปสูการพ่ึง
ตนได   

การที่จะมีเรี่ยวแรงกําลังของตนได ก็ตองพัฒนาคน ถาคนตองการ
พึ่งตนเอง หรือตองการมีเรี่ยวแรงกําลังที่จะทําไดเอง มันก็จะเรียกรองเองให
ตองพัฒนาตน แตนี่คนของเราไมมีแนวคดิ ไมมีเปาหมาย ไมมีทิศทาง อยูกัน
เควงควางเล่ือนลอย อันนี้เปนเรื่องใหญ ที่เรียกวางานหลกัของพระศาสนา   

แกนของเรื่องก็คือวา ในเรื่องตัวการศึกษาแทๆ จะเอาอยางไร จะ
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หนุนกันอยางไร ใหการศึกษาของพระดําเนินไปไดดวยด ี ทั้งในแบบและ
นอกแบบ หรือทั้งทางการและไมเปนทางการ 

- อยูรวมกันโดยมีเมตตา แตตองแกปญหาโดยใชปญญา          
เรื่องตอไปที่มคีวามสําคัญไมนอยคือ ทาทแีละความสัมพันธกับตาง

ศาสนา เพราะวาเวลานี้ความสัมพันธกับตางศาสนาจะตองมากขึ้น ซ่ึงกาว
ไกลไปถึงระดับระหวางประเทศดวย ที่วาโลกไรพรมแดน  

ในทางพระพุทธศาสนา หลักการบอกวาจะตองมี ๒ อยางไปพรอม
กัน คือ ปญญา กับ เมตตา เรื่องนี้ถาเราแยกไมออกก็จะสับสน  

ปญญา คือเรื่องการรูเขาใจความจริง ความรูตองเปนความรู ตองให
คนมีความรู แตพรอมกันนั้นเรามีเจตนาที่ดีเปนเมตตา  

การที่พูดใหความรูกัน ก็ดวยความหวังด ี ไมใชเพื่อจะมาขัดแยง จะ
แคนเคือง หรือจะทํารายกัน  

เราตองใหความรูเพื่อแกปญหา ดวยเจตนาที่ดีมีเมตตา คือปรารถนา
ดี จะแกปญหาดวยการสรางสรรค ใหเกิดความสงบสุขรมเย็น อยูกัน
ดวยดี แตเรื่องรูก็ตองรู ไมใชวาปลอยไมใหรู แลวบอกวาพดูไมได ถาพูดไป
จะเสีย กลายเปนแสดงวามีความขัดแยงอะไรตางๆ ซ่ึงเปนความตื่นกลัวไป
เอง  

ตองแยกใหไดระหวางความรู กับความรูสึก  
เพราะฉะนั้นตองทําทั้ง ๒ อยาง เพียงแตตองทําดวยทาททีี่ถกูตอง คือ 

ทาทีแหงเมตตา โดยมีเจตนาที่เปนเมตตา หมายความวาความมุงหมายเปน
เมตตา คือ ปรารถนาความดีงาม ความอยูรวมกันดวยไมตรี มีสันติสขุ  

แตตองทําการดวยปญญา ตองทําตองดําเนินงานดวยความรู เรื่องที่
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เปนความรู ตองรู เพราะเปนเรื่องของปญญา ถาไมมีปญญา ก็แกไขปญหา
ไมได  

คนที่มีเมตตาอยางเดียว ก็อาจจะตายอยางเดียว คือถึงจะมเีมตตา 
แตถาโง ก็เปนโมหะ คนมีเมตตา แตโง ก็ไปไมรอด  

ส่ิงที่จะทําใหดําเนินการไดสําเร็จ คือ ปญญา ฉะนั้น เพ่ือสนอง
จุดหมายของเมตตา ก็ตองมีปญญาที่จะดําเนินการ ตองรูตองเขาใจ เชนวา
เรื่องนี้ๆ มีภูมิหลังเปนมาอยางไร  

อยางเรื่องประวัติศาสตรนี ่ เราไมไดเลาเพื่อใหแคนเคืองหรือขัดแยง
กัน แตเปนเรื่องที่ตองรู เพราะความจริงก็เปนความจริง  

ทั้งที่ประวตัิศาสตรเปนมาอยางนั้น ถามคนไทยสวนมากไมรูเรื่อง วา
ระหวางศาสนามีความเปนมาอยางไรในอดีต  

ถาพูดตามหลักพุทธคุณ ก็วา ปญญา กับ กรุณา ตองใหครบคู ถา
ไมมีปญญา กก็รุณาไมไดจริง และกรุณาไมสําเร็จ 

ฉะนั้น ตองตั้งหลักไวกอนเลยวา เราตองมีทาทีที่ชัดเจนในเรื่องนี้ จะ
ไดวางแนวในการสัมพันธไดถูกตอง เพราะวา - 

ความใจกวาง ไมใชการเอาใจกัน แตความใจกวาง คอือยูกันดวย
เมตตา โดยสามารถยอมรับความจริง  

คนใจแคบ คือคนที่จะเอาตามความตองการ โดยไมยอมรับความ
จริงหรือหลักการ 

ตองเอาทั้งปญญาและเมตตา เมตตาก็คือใจเรารัก แตปญญา
ตองรู และตองรูใหชัดที่สุด คนที่ไมรูชัด แกปญหาไมได  

ทั้งหมดทีว่ามานี้จะเกิดเปนผลขึ้นมาได ตองมีการพัฒนาคนดวย
การศึกษาแทที่ถูกตอง ที่คนถือเอาการพัฒนาตนเปนสาระสําคัญแหงการมี
ชีวิตของเขา และอันนี้แหละคือชีวิตและงานที่แทของพระสงฆ แลวก็เปนเนื้อ
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แทของการสืบและส่ือพระพทุธศาสนา เพื่อประโยชนสุขแกประชาชน และแก
โลก 

จึงจําเปนตองรูจักระบบวิธีในการพัฒนาคน-พัฒนาตน ที่เรียกวา 
ไตรสิกขา 

งานพระพุทธศาสนาทั้งหมด 
เปนองครวม เพื่อจุดหมายหนึ่งเดียว 
-  จัดการปกครองขึ้นมา เพื่อใหการศึกษาไดผล 

ในพระพุทธศาสนา และในวัดวาอารามทัง้หลายนี้ การที่เราจัด
กิจกรรมอะไรตางๆ ตลอดจนแมแตสรางวัตถุขึ้นมามากมายนั้น ความจริง
สาระสําคัญก็รวมเปนอันหนึ่งอันเดียว เขาหลักที่จะตองมองใหเห็นระบบ
สัมพันธวา งานพระศาสนาทั้งหมดนี้ ที่แทเปนเรื่องเดียว  

ถาเรามองดวูัด จะมองที่พระกอนก็ได   พระเปนตัวบุคคลที่อยูในวัด 
บางทีเรียกวา ศาสนบุคคล ที่เปนแกนของพุทธบริษัท  

พระที่อยูในวัด ถาวาโดยสาระที่แทแลวมี ๒ คือ ผูสอน กับ ผูเรียน 
บางทานอาจจะบอกวา มี ผูปกครอง เชน เจาอาวาส แตที่จริงผูปกครองเปน
เพียงผูมาชวยจัดสรรดูแลหรือจัดการเพือ่ใหการศึกษาดําเนินไปไดดีเทานัน้เอง  

ในทางพระศาสนานั้น พระพุทธเจาทรงตั้งสังฆะขึ้นมา ก็เพื่อเปนชุมชน
ที่คนจะไดมาพัฒนาตนดวยการศึกษาที่ครบเปนไตรสิกขา จึงมาอยูกันในวัด  

การตั้งวัดขึ้นนัน้ ก็เพื่อจัดใหมีสภาพแวดลอม บรรยากาศ ระบบ
ความสัมพันธ ที่เอื้อตอการทีแ่ตละทานแตละบุคคล จะไดพัฒนาตนขึ้นมา
ดวยการศึกษา ที่เรียกวา ไตรสิกขา คือ ศลี-สมาธิ-ปญญา เทานั้นเอง  

เมื่อศึกษาไปโดยถูกตองตามหลักไตรสิกขา ก็เปนการปฏิบัติทีท่ําให
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กาวไปจนไดเปนพระอริยบุคคล คือเปนพระเสขะ จนกระทั่งเปนพระอรหันต
ก็จึงเปนอเสขะจบการศึกษา ถายังไมไดเปนพระอรหันต ก็ถือวายังตองศึกษา
ทั้งนั้น ถึงจะเปนพระอาย ุ๑๐๐ ป มีพรรษา ๘๐ หรือแมมากกวานั้น ก็ตอง
ศึกษา ชีวิตพระเปนชวีิตของการศึกษาแทๆ ตองฝกฝนพัฒนาตนเรือ่ยไป  

การที่มีการปกครอง เริ่มตนตั้งแตบวชเขามา พระอุปชฌาย ก็คือผู
ที่มาทําหนาที่ดแูลใหการศึกษาอยางใกลชิด การปกครองก็คือการมาจัดสรร
เอื้ออํานวย ตะลอมใหผูเรียนผูศึกษานั้น มุงแนวไปในการศึกษา เรียกวา
จัดสภาพเอื้อตอการที่จะศกึษาเทานั้นเอง  

ทีนี้เมื่อมีกิจกรรมการศึกษา ก็มีผูสอนและผูเรียน ทั้งที่ตวัผูสอนเอง
ก็เปนผูเรยีนดวย จนกวาจะเปนพระอรหนัตจึงจะจบ โดยมีพระพุทธเจา
องคบรมครูเปนศูนยกลาง (พระรูปใดยังไมเปนพระอรหนัต แตไมศึกษา ก็
คือไมทําหนาทีข่องพระ!) 

เมื่อสอนเมื่อเรียนกันไป ก็เกดิความจําเปนตองมีที่อยูที่อาศัย   กุฏิก็
เกิดขึ้น เพื่อเปนที่อยูของผูเรียน และผูสอน นั่นเอง 

-  ญาติโยมทําบญุ ตองใหสมตามพุทธพจนวา “ศึกษาบุญ” 
อีกดานหนึ่ง ทีม่ีชาวบานญาติโยมมา จุดหมายที่แทก็เพื่อรับฟงธรรมคํา

สอน การทําบุญและกิจกรรมตางๆ ก็เปนเรื่องของการที่จะพัฒนาคน โดย
จัดเปนรูปแบบ และวิธีการตางๆ ที่ขยายออกไปมากมาย แตเพื่อสาระเดียวกัน
ก็คือ เพ่ือพัฒนาคนใหเจริญขึ้นในการศึกษา ซ่ึงในขั้นนี้อาจจะแยกใหงาย
หนอยเปน ทาน ศีล ภาวนา ก็ได ซ่ึงทานเรียกวา เปนการศึกษาบุญ  

ตามคาถาที่พระพุทธเจาตรัสวา ปุ ฺเมว โส สิกฺเขยฺย แปลวาพึงศึกษา
บุญ (ทั้งสามอยาง) นั่นแหละ (ขุ.อิติ.๒๕/๒๓๘/๒๗๐) หมายความวา ฝกฝน
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ใหคุณความดหีรือคุณสมบัตทิี่ดีเจริญงอกงามขึ้นในคน  
ถาจะประกอบขึ้นเปนศัพทก็เรียกวา บุญสิกขา แตภาษาพระเปน

พุทธพจนวา ปุ ฺเมว โส สิกฺเขยฺย แสดงวา บุญ เปนเรื่องของการศึกษา คือ
การพัฒนาคุณสมบัติที่ดีขึ้นในคน การจัดกิจกรรมทุกอยาง เปนเรื่องของการ
ที่จะมาชวยใหคนนั้นไดศึกษายิ่งขึ้นๆ ไป เราจะใชคําวา พัฒนาคน ฝกคน 
อบรมคน อะไรก็แลวแต ก็เรื่องเดียวกัน   

ตอมา เมื่อคนมากันมาก จะฟงธรรมก็ไมมสีถานที่เหมาะสมเพียงพอ 
จึงตองสรางอาคารขึ้นมาเปนศาลา การสรางอาคารอะไรตางๆ เหลานั้น ซ่ึง
เดี๋ยวนี้เปนงานที่เรียกวา สาธารณูปการ ก็เปนเรื่องที่มีขึ้นเพื่อจัดสรร
เอื้ออํานวยใหเกิดความสะดวกสําหรับกิจกรรมการศึกษา  

ญาติโยมมาทําบุญทํากุศล ก็เพื่อจะใหกําลังแกพระสงฆที่จะไดเลา
เรียนศึกษาใหเจริญขึ้นในศีล สมาธิ ปญญา  

ฝายญาติโยมเองมา ก็เพื่อพัฒนาตัวใหเจริญขึ้นใน ทาน ศีล ภาวนา 
ทั้งจิตตภาวนา และปญญาภาวนา    

ถาเรามองเรื่องราวและกิจการงานทุกอยางในวัด ไมวาอะไรก็ตาม 
ตลอดจนบุคคลและวัตถุส่ิงของทั้งหลาย ใหเห็นใหถึงจุดหมายที่แทแลว ทุก
อยางจะเปนเรื่องเดียวกันหมด ถาเรามองไมเห็นจุดหมายนี้ ทุกอยางก็จะ
กระจัดกระจาย เปนตางชิ้นตางอัน เปนคนละอยาง และไปคนละทาง  

งานพระศาสนาทุกอยางนั้น ตองจับใหไดวา ความหมายและความมุง
หมายที่เปนตัวแทของมันอยูที่ไหน แลวมันมีความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน
อยางไร  ถามองอยางนี้ ก็จะเห็นส่ิงที่ปจจุบันเขาชอบเรียกวาองครวม หรือ
เปนบูรณาการ วามันเปนเรื่องเดียวกันทั้งนัน้   

ถามองเปนเรื่องเดียวไมได ก็เควงควางกระจัดกระจายแน เชนเรื่อง
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กอสราง ก็ไมรูจะสรางไปทําไม แลวก็เขวไปวาตองสรางใหใหญโต เพื่อโนน
เพื่อนี่ เดี๋ยวก็มาลงที่ตัวตน กลายเปนเพื่อชื่อเสียง ความยิ่งใหญ ฯลฯ เถล
ไถลไป  

แมแตที่วาเพื่อศิลปวัฒนธรรม ก็ไมใชจบในตัว แตที่แท ศิลปวัฒน-
ธรรมนี่แหละ คือตัวหนุนตวันําใหญของการศึกษาพัฒนาคน  

ฉะนั้นจะตองใหมาเจอตรงนี้ใหได คือใหมาบรรจบเปนอันหนึ่งอัน
เดียวกัน ที่หลักการและความมุงหมาย  และใหเห็นวามันกระจายออกไปได
อยางไร  

ถามองเห็นระบบความสัมพันธที่เปนอันหนึ่งอันเดียวกันได การคิดใน
เรื่องงานก็จะชัดวา เราทําอะไร คืออะไร เพ่ืออะไร แลวอันนี้ไปโยงกับอันอ่ืน
อยางไร เรียกวา ตองมองทกุอยางในวัด และในพระศาสนา ใหสัมพันธกัน
หมด เปนอันหนึ่งอันเดียว  

นั่นคือ เพื่อจุดหมายที่วาจะทําอยางไรใหคนเจริญขึ้นไปเปนอริยสาวก 
เปนอริยชน เปนอริยบุคคล เปนพระโสดาบัน สกิทาคามี ฯลฯ เปนเสขะ - 
อเสขะ เรื่องทั้งหมดก็มีอยูเทานี้  

ลองขยายความหมายกันด ู ที่พระสอนชาวบาน การสอนนั้นเรา
เรียกวาการเผยแผ แตการสอนที่เปนการเผยแผน้ัน ก็คือการศึกษานั่น
แหละ สอนชาวบานก็คือใหการศึกษาแกประชาชนในวงกวางออกไป ความ
จริงการเผยแผก็เปนเรื่องการศึกษาทั้งนั้น  

รวมแลวก็เปนอันวา ในงานพระศาสนานั้น โดยเนื้อหาสาระแลว  
การศึกษาหรือการศึกษาปฏิบตัิที่เรียกวา ไตรสิกขา นี้แหละ เปนเนื้อแท  

แตทีนี้ ทําอยางไรจะใหการศึกษาครบระบบไตรสิกขาที่วานั้น คือให
ไดทั้ง ศีล สมาธิ และปญญา  
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-  หนาที่ของผูทํางานทางสังคม ตองนําคนเขามาหามรรค 
ที่จริงทานมีเครื่องชวยไวใหแลว ที่จะนําคนเขาสูการศึกษาในระบบ

ไตรสิกขานั้น แตตรงนี้บางทีเรามองขาม    
หลักการบอกอยูแลววา เมื่อคนศึกษาดวยไตรสิกขา ก็จะกาวไป

ในทางดําเนินชีวิตถูกตองดีงาม ที่เรียกวามรรค  
ปญหาที่เรามองขามกันไปก็คือวา ทําอยางไรจะใหคนทีย่ังไมศึกษา 

มาเริ่มศึกษา หรือทําอยางไรจะใหคนที่ยังอยูนอกทางหรอืยังไมรูจักทาง เขา
มาสูมรรคคือเขามาเดินในทาง  

เรามองขามขั้นตอนสําคัญนี้ไปเสีย จึงพูดกันแตวาพุทธศาสนาสอน
ใหเดินไปในมรรค แตที่จริงตอนแรกคนเขายงัอยูนอกทางนอกมรรค แลวกอน
จะเดินไปในมรรค เขาจะมาเขามรรคไดอยางไร ตอนนี้เราตองเอาใจใสใหมาก   

นี่แหละคือที่บอกวา ทานมีเครื่องชวยไวใหแลว คือพระพุทธเจาได
ตรัสบอกเครือ่งชักเครือ่งนําคนเขาสูทางหรอืวถิีแหงมรรคไวแลว คือองคธรรม
ที่เรียกวาเปนบุพนิมิตแหงมรรค  

พระพุทธเจาทรงเนนเรื่องบุพนิมิตแหงมรรค และเรื่องปจจัยแหง
สัมมาทิฏฐ ิ ใหรูวาสัมมาทิฏฐิที่เปนองคแรกของมรรคจะเกิดขึ้นไดอยางไร 
มันมิใชเกิดขึ้นเฉยๆ  ตรงนี้แหละเปนจุดสําคัญ  

หนาที่ของผูดําเนินงานสําหรับสังคมสวนใหญ เปนหนาที่ในการชักจูง
หรือนําคนมาเขาสูทางที่ถูกคือมรรคนั้น เพราะคนทั่วไปอาจจะยังไมไดเขามา
ที่มรรค หรือถาเขายังอยูในทางคือมรรคขั้นตน เราก็ตองใหกําลังเกื้อหนนุ
เขา เพราะฉะนั้น ธรรมหรือปจจัยที่จะนําเขาสูมรรค จึงสําคัญอยางยิ่ง  

แทนที่จะมัวมองแตมรรค ตองมองใหถึงตัวที่จะนําเขาสูมรรค ที่
พระพุทธเจาทรงเรียกวา บุพนิมิตแหงมรรค คือ ธรรมะขอที่วา เมื่อมนั
เกิดขึ้นแลว ก็แนใจไดเลยวาบุคคลนั้นจะเขาไปสูมรรค หรือมรรคจะเกิดขึ้น
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แกเขา เหมือนอยางที่พระพุทธองคตรัสวา  
เปรียบเหมือนวา กอนที่ดวงอาทิตยจะอุทยั มีแสงอรุณขึ้นมากอนหรือ

ปรากฏใหเห็นกอน ฉันใด เม่ือมรรคจะเกิดขึ้นแกบุคคลหรือแกภิกษุ ก็มีธรรม 
เชนกัลยาณมติตตา คือความมีกัลยาณมิตร ปรากฏเกิดขึ้นมากอน ฉันน้ัน 

ธรรมะประเภทนี้ เราจะตองเอาใจใสกันใหมาก เพราะเมื่อคนยังอยู
หางไกล เขาไมรูจักมรรค ยังไมเจอมรรค ยังไมเขามาหามรรคเลย เขาจะเดิน
ไปในมรรคไดอยางไร เหมือนคนเขายังไมรูวาทางอยูที่ไหน เริ่มตนที่ไหน จะ
ใหเขาเดินทางไปไดอยางไร เพราะฉะนั้น เราจึงตองพาเขาเขามาที่มรรคกอน  

แลวทั้งหมดนี้เราจะตองมองวา ทุกอยางที่มีที่จัดกันอยูในพระพุทธ-
ศาสนา เปนสวนชักนํา เกื้อหนุน เกื้อกูล เพื่อใหคนมาเขาสูมรรค และเดิน
ไปในมรรคนั้น ที่เขาจะกาวหนาไปๆ ดวยการฝกศึกษาพัฒนาตามระบบ
แหงไตรสิกขา จนกวาจะถึงจุดหมาย 

ถาเราทํางานเปนระบบ เรียกเต็มวาเปนระบบความสัมพันธ ทุกอยาง
จะเชื่อมโยงกนั มีจุดรวมรวมถึงกัน และเปนไปดวยด ี นี้เปนแงคิดประการ
หนึ่ง คือ การมองใหเห็นความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน  

เมื่อมองเห็นจุดรวมของงานพระศาสนา ก็เห็นตัวพระพุทธศาสนา
ทั้งหมด แลวการทํางานก็จะชัด  



ภาค ๒ 
มองคนใหถึงธรรม(ชาติ)  

-  - 

มนุษยเปนสัตวที่ประเสริฐดวยการศึกษาหนึ่ง 
ธรรมชาติพิเศษที่เปนสวนเฉพาะของมนุษย คือ เปน สตัวที่ฝกได 

จะพูดวา เปนสัตวที่พัฒนาได เปนสัตวที่ศกึษาได หรือ เปนสัตวที่เรียนรูได 
ก็มีความหมายอยางเดียวกัน  

จะเรียกวาเปนสัตวพิเศษก็ได คือแปลกจากสัตวอื่น ในแงที่วาสัตว
อื่นฝกไมได หรือฝกแทบไมได แตมนุษยนี้ฝกได และพรอมกันนั้นก็เปน 
สัตวที่ตองฝกดวย 

พูดส้ันๆ วา มนุษยเปนสัตวที่ฝกได และตองฝก  
สัตวอื่นแทบไมตองฝก เพราะมันอยูไดดวยสัญชาตญาณ เกิดมาแลว 

เรียนรูจากพอแมนิดหนอย ไมนานเลย มันก็อยูรอดได อยางลูกวัวคลอด
ออกมาสักครูหนึ่ง ก็ลุกขึ้นเดินได ไปกับแมแลว ลูกหานออกจากไขเชาวัน
นั้น พอสายหนอยก็วิ่งตามแมลงไปในสระน้ํา วิ่งได วายน้ําได หากินตามพอแม
ของมันได แตมันเรียนรูไดนดิเดียว แคพอกินอาหาร เปนตน แลวก็อยูดวย
สัญชาตญาณไปจนตลอดชีวิต เกิดมาอยางไรก็ตายไปอยางนั้น หมุนเวียนกัน
ตอไป ไมสามารถสรางโลกของมันตางหากจากโลกของธรรมชาติ 
                                                                                                               
หนึ่ง  เน้ือหาแตน้ีไปจนจบหนังสือน้ี คัดจาก "บทเพิ่มเติม: ชีวิตที่เปนอยูดี ดวยมี
การศึกษาทั้ง ๓ ท่ีทําใหพัฒนาครบ ๔ (มรรคมีองค ๘  สิกขา ๓  ภาวนา ๔)" ใน
หนังสือ พุทธธรรม ฉบับเดิม (พิมพครั้งที่ ๑๐, ส.ค. ๒๕๔๔) หนา ๓๔๓–๓๗๔  
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แตมนุษยนี้ตองฝก ตองเรียนรู ถาไมฝก ไมเรียนรู ก็อยูไมได ไม

ตองพูดถึงวาจะอยูดี แมแตรอดก็อยูไมได มนุษยจึงตองอยูกับพอแมหรือผู
เล้ียง เปนเวลานับสิบป ระหวางนี้ก็ตองฝกตองหัดตองเรียนรูไป แมแตกิน นั่ง 
นอน  ขับถาย เดิน พูด ทุกอยางตองฝกทั้งนั้น มองในแงนี้เหมือนเปนสัตวที่
ดอย  

แตเมื่อมองในแงบวก วา ฝกได เรียนรูได ก็กลายเปนแงเดน คือ 
พอฝก เริ่มเรียนรูแลว คราวนี้มนุษยก็เดินหนา มีปญญาเพิ่มพูนขึ้น พูดได 
ส่ือสารได มีความคิดสรางสรรค ประดิษฐอะไรๆ ได มีความเจริญทั้งในทาง
นามธรรม และทางวัตถุธรรม สามารถพัฒนาโลกของวัตถุ เกิดเทคโนโลยี
ตางๆ มีศิลปวทิยาการ เกิดเปนวัฒนธรรม อารยธรรม จนกระทั่งเกิดเปน
โลกของมนุษยซอนขึ้นมา ทามกลางโลกของธรรมชาต ิ

สัตวอื่นอยางด ีที่ฝกพิเศษไดบาง เชน ชาง มา ลิง เปนตน ก็ 
๑. ฝกตัวเองไมได ตองใหมนษุยฝกให 
๒. แมมนุษยจะฝกให ก็ฝกไดในขอบเขตจํากัด  
แตมนุษยฝกตัวเองได และฝกไดแทบไมมีที่ส้ินสุด 
การฝกศึกษาพัฒนาตน จึงทาํใหมนุษยกลายเปนสัตวที่ประเสริฐเลิศ

สูงสุด ซ่ึงเปนความเลิศประเสริฐที่สัตวทั้งหลายอื่นไมมี  
หลักความจริงนี้สอนวา มนษุยมิใชจะประเสริฐขึ้นมาเองลอยๆ แต

ประเสริฐไดดวยการฝก ถาไมฝกแลวจะดอยกวาสัตวดิรัจฉาน จะต่ําทราม
ยิ่งกวา หรือไมก็ทําอะไรไมเปนเลย แมจะอยูรอดก็ไมได 

ความดีเลิศประเสริฐของมนุษยนั้น จึงอยูที่การเรียนรูฝกศึกษา
พัฒนาตนขึ้นไป มนุษยจะเอาดีไมได ถาไมมีการเรียนรูฝกฝนพัฒนาตน 
เพราะฉะนั้น จึงตองพูดใหเต็มวา 

“มนุษยเปนสัตวประเสริฐดวยการฝก”  
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ไมควรพูดแควา มนุษยเปนสัตวประเสริฐ ซ่ึงเปนการพูดที่ตกหลน

บกพรอง เพราะวา มนุษยน้ี ตองฝกจึงจะประเสรฐิ ถาไมฝก ก็ไมประเสริฐ 
คําวา “ฝก” นี้ พูดตามคําหลักแทๆ คือ สิกขา หรือศึกษา ถาพูด

อยางสมัยใหม ก็ไดแกคําวา เรียนรู และ พัฒนา พูดรวมๆ กันไปวา 
เรียนรูฝกหัดพฒันา หรือ เรียนรูฝกศึกษาพัฒนา 

ศักยภาพของมนุษย คือจุดเริ่มของพระพุทธศาสนา 
ความจริงแหงธรรมชาติของมนุษยในขอที่วา มนุษยเปนสัตวที่ฝกได 

นี้ พระพุทธศาสนาถือเปนหลักสําคัญ ซ่ึงสัมพันธกับความเปนพระศาสดา
และการทรงทําหนาที่ของพระพุทธเจา ดังที่ไดเนนไวในพุทธคุณบทที่วา  

 อนุตฺตโร ปุริสทมฺมสารถิ สตฺถา เทวมนุสฺสาน ํ  
“เปนสารถีฝกคนที่ควรฝก ผูยอดเยี่ยม เปนศาสดา

ของเทวะและมนุษยทั้งหลาย”   [ม . มู . ๑ ๒ /๙ ๕ /

๖๗]  
มีพุทธพจนมากมาย ที่เนนย้ําหลักการฝกฝนพัฒนาตนของมนุษย 

และเราเตือน พรอมทั้งสงเสริมกําลังใจ ใหทุกคนมุงมั่นในการฝกศึกษา
พัฒนาตนจนถึงที่สุด เชน 

วรมสฺสตรา ทนฺตา อาชานียา จ สินฺธวา 
กฺุชรา จ มหานาคา อตฺตทนฺโต ตโต วรํ  

“อัสดร สินธพ อาชาไนย กุญชร และชางหลวง ฝก
แลวลวนดีเลิศ แตคนที่ฝกตนแลวประเสริฐกวา(ทั้งหมด)

นั้น” 
         [ขุ.ธ.๒๕/๓๓/๕๗] 
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ทนฺโต เสฏโ มนุสฺเสสุ.  

“ในหมูมนุษย ผูประเสริฐสุด คือคนที่ฝกแลว”       
[ขุ.ธ.๒๕/๓๓/๕๗] 

วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน โส เสฏโ เทวมานุเส.   
“ผูถึงพรอมดวยวิชชาและจริยะ เปนผูประเสริฐสุด ทั้ง

ในหมูมนุษยและมวลเทวา”     
     [สํ.นิ.๑๖/๗๒๔/๓๓๑] 

อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ โก หิ นาโถ ปโร สิยา 
อตฺตนา หิ สุทนฺเตน นาถํ ลภติ ทุลฺลภํ   

“ตนแลเปนที่พึ่งของตน แทจริงนั้น คนอื่นใครเลาจะเปน
ที่พึ่งได มีตนที่ฝกดีแลวนั่นแหละ คือไดที่พึ่งซึ่งหาไดยาก”  

        [ขุ.ธ. ๒๕/๒๒/๓๖] 

มนุสฺสภูตํ สมฺพุทฺธํ อตฺตทนฺตํหนึ่ง สมาหิตํ . . . 
เทวาป ตํ นมสฺสนฺติ . . . . . . . . . . . . . . 

“พระสัมพุทธเจา ทั้งที่เปนมนุษยนี่แหละ แตทรงฝก
พระองคแลว มีพระหฤทัยซ่ึงอบรมถึงที่แลว แมเทพทั้งหลาย
ก็นอมนมัสการ”     [องฺ .ปฺจก.๒๒/๓๑๔/

๓๘๖] 
คาถานี้เปนการใหกําลังใจแกมนุษยวา มนุษยที่ฝกแลวนั้น เลิศ

ประเสริฐ จนกระทั่งแมแตเทวดาและพรหมก็นอมนมัสการ  
ความหมายที่ตองการในที่นี้ ก็คือ การมองมนุษยวาเปนสัตวที่ฝกได 

                                                                                                               
หนึ่ง ทันตะ มาจาก ทมะ ที่แปลวา การฝก ซึ่งเปนอีกคําหนึ่งที่ใชแทนสิกขาได [ทันตะ คือ
คนที่ฝกหรือศึกษาแลว ถาเปนคนผูที่จะตอง(ไดรับการ)ฝก ก็เปน ทัมมะ (อยางในบท
พุทธคุณที่ยกมาใหดูขางตน)] 
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และมีความสามารถในการฝกตัวเองไดจนถึงที่สุด แตตองฝกจึงจะเปนอยาง
นั้นได และกระตุนเตือนใหเกิดจิตสํานึกตระหนักในการที่จะตองปฏิบัติตาม
หลักแหงการศึกษาฝกฝนพัฒนาตนนั้น  

ถาใชคําศัพทสมัยปจจุบัน ก็พูดวา มนุษยมีศักยภาพสูง มี
ความสามารถที่จะฝกศึกษาพัฒนาตนไดจนถึงขั้นเปนพุทธะ  

ศักยภาพนี้เรียกวา โพธิ ซ่ึงแสดงวาจุดเนนอยูที่ปญญา เพราะโพธิ
นั้น แปลวา ปญญาตรัสรู คือปญญาที่ทําใหมนุษยกลายเปนพุทธะ 

ในการศึกษาตามหลักพุทธศาสนาหรือการปฏิบัติธรรมนั้น ส่ิงสําคัญ
ที่จะตองมีเปนจุดเริ่มตน คือ ความเชื่อในโพธินี้ ที่เรียกวา โพธิศรัทธา ซ่ึง
ถือวาเปนศรัทธาพื้นฐาน  

เมื่อมนุษยเชื่อในปญญาที่ทําใหมนุษยเปนพุทธะไดแลว เขาก็พรอมที่
จะศึกษาฝกฝนพัฒนาตนตอไป 

ตามที่กลาวมานี้จะเห็นวา คําวา โพธิ นั้น ใหจุดเนนทั้งในดาน
ของศักย-ภาพที่มนุษยฝกไดจนถึงที่สุด และในดานของปญญา ใหเห็นวา
แกนนําของการฝกศึกษาพัฒนานั้นอยูที่ปญญา และศักยภาพสูงสุดก็
แสดงออกที่ปญญา เพราะตัวแทนหรือจุดศูนยรวมของการพัฒนาอยูที่
ปญญา  

เพื่อจะใหโพธินี้ปรากฏขึ้นมา ทําบุคคลใหกลายเปนพุทธะ เราจึงตอง
มีกระบวนการฝกหรือพัฒนาคน ที่เรียกวาสิกขา ซ่ึงก็คือ การศึกษา  

สิกขา คือกระบวนการการศึกษา ที่ฝกหรือพัฒนามนุษย ใหโพธิ
ปรากฏขึ้น จนในที่สุดทําใหมนุษยนั้นกลายเปนพุทธะ  
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ชีวิตที่ดี คือชีวิตที่ศึกษา 
เมื่อพัฒนาคนดวยไตรสิกขา ชีวิตก็กาวไปในอริยมรรคา  

ชีวิตนั้นเปนอันเดียวกันกับการศึกษา เพราะชีวิตคือการเปนอยู และ
การที่ชีวิตเปนอยูดําเนินไป ก็คือการที่ตองเคล่ือนไหว พบประสบการณใหมๆ 
และเจอสถานการณใหมๆ ซ่ึงจะตองรูจัก ตองเขาใจ ตองคิด ตองปฏิบัติ
หรือจัดการอยางใดอยางหนึ่ง หรือหาทางแกไขปญหาใหผานรอดหรือลุลวง
ไป ทําใหตองมีการเรียนรู มีการพิจารณาแกปญหาตลอดเวลา ทั้งหมดนี้พูด
ส้ันๆ ก็คือสิกขา หรือการศึกษา  

ดังนั้น เมื่อยังมีชีวิตอยู ถาจะเปนอยูได หรือจะเปนอยูใหดี ก็ตอง
สิกขาหรือศึกษาตลอดเวลา พูดไดวา ชีวิตคือการศึกษา หรือ ชีวิตที่ดีคือ
ชีวิตที่มีการศึกษา มีการเรียนรู หรือมกีารฝกฝนพัฒนาไปดวย  

การศึกษาตลอดชีวิตในความหมายที่แท คืออยางนี้ ถาจะพูดใหหนัก
แนน ก็ตองวา “ชีวิต คือการศึกษา” 

พูดอีกอยางหนึ่งวา การดําเนินชีวิตที่ดี จะเปนชีวิตแหงสิกขาไปในตัว 
ชีวิตขาดการศึกษาไมได ถาขาดการศึกษาก็ไมเปนชีวิตที่ดี ที่จะอยูไดอยางดี 
หรือแมแตจะอยูใหรอดไปได 

ตรงนี้เปนการประสานเปนอันเดียวกัน ระหวาง การศึกษาพัฒนามนุษย
หรือการเรียนรูฝกฝนพัฒนาคน ที่เรียกวาสิกขา กับ การดําเนินชีวิตที่ดขีอง
มนุษย ที่เรียกวามรรค คือการดําเนินชีวติชนิดที่มีการศกึษาพัฒนาชีวิตไป
ดวยในตัว จึงจะเปนชีวิตทีด่ ี

สิกขา ก็คือการพัฒนาตัวเองของมนุษย ใหดําเนินชีวิตไดดีงาม
ถูกตอง ทําใหมีวิถีชีวิตที่เปนมรรค  

สวน มรรค ก็คือทางดําเนินชีวิต หรือวิถีชีวิตที่ถูกตองดีงามของมนุษย 
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ซ่ึงเปนวิถีชีวิตแหงการเรียนรูฝกฝนพัฒนาตนคือสิกขา  

มรรค กับ สิกขา จึงประสานเปนอันเดียวกนั  
จึงใหความหมายไดวา สิกขา/การศึกษา คือการเรียนรูที่จะใหสามารถ

เปนอยูไดอยางดี หรือฝกใหสามารถมีชีวิตทีด่ี 
เปนอันวา ชีวิตคือการศึกษานี้ เปนของแนนอน แตปญหาอยูที่วาเรา

จะศึกษาเปนหรือไม ถาคนไมรูจักศึกษา ก็มีชีวิตเปลาๆ หมายความวา พบ
ประสบการณใหมๆ ก็ไมไดอะไร เจอสถานการณใหมๆ ก็ไมรูจะปฏิบัติ
อยางไรใหถูกตอง ไมมีการเรียนรู ไมมีการพัฒนา ไมมีการแกปญหา เปน
ชีวิตที่เล่ือนลอย เปนชีวิตที่ไมดี ไมมีการศึกษา ทางธรรมเรียกวา “พาล” 
แปลวา มีชีวิตอยูเพียงแคดวยลมหายใจเขาออก 

เพราะมองความจริงอยางนี้ ทางธรรมจึงจัดไวใหการศึกษา กับ
ชีวิตที่ดี เปนเรื่องเดียวกัน หรือตองไปดวยกัน 

ทานถือวา ชีวิตนี้เหมือนกับการเดินทางกาวไปๆ และในการเดินทาง
นั้นก็พบอะไรใหมๆ อยูเรื่อย จึงเรียกวา “มรรค” หรือ “ปฏิปทา” แปลวา 
ทางดําเนินชีวิต  หรือเรียกวา “จริย/จริยะ” แปลวา การดําเนินชีวิต 

มรรค หรือ ปฏิปทา จะเปนทางดําเนินชีวิต หรือวิถีชีวิตที่ดี จริยะ 
จะเปนการดําเนินชีวิตที่ดี ก็ตองมีสิกขา คือการศึกษา เรียนรู และพัฒนา
ตนเองตลอดเวลา ดังกลาวแลว   

มรรคที่ถูกตอง เรียกวา “อริยมรรค” (มรรคาอันประเสริฐ หรือทาง
ดําเนินชีวิตที่ประเสริฐ) ก็เปนจริยะที่ดี เรียกวา “พรหมจริยะ” (จริยะอยาง
ประเสริฐ หรือการดําเนินชีวิตที่ประเสริฐ) ซ่ึงก็คือมรรค และจริยะ ที่เกิด
จากสิกขา หรือประกอบดวยสิกขา  

สิกขา ที่จะใหเกิดมรรค หรือจริยะอันประเสริฐ คือสิกขาที่เปนการ



ชีวิตที่สรางสรรค สดใสและสุขสันต ๑๐๔ 
ฝกฝนพัฒนาคนครบทั้ง ๓ ดานของชีวิต ซ่ึงเรียกวา ไตรสิกขา แปลวา 
การศึกษาทั้ง ๓ ที่จะกลาวตอไป 

ชีวิตมี ๓ ดาน การฝกศกึษาก็ตองประสานกัน ๓ สวน 
พัฒนาคนแบบองครวม จึงเปนเรื่องธรรมดาของการศึกษา 

ชีวิต และการดําเนินชีวิตของมนุษยนั้น แยกไดเปน ๓ ดาน คือ 
๑. ดานสัมพันธกับสิ่งแวดลอม การดําเนินชีวิตตองติดตอส่ือสาร

สัมพันธกับโลก หรือส่ิงแวดลอมนอกตัว โดยใช 
 ทวาร/ชองทางรับรูและเสพความรูสึกหนึ่ง ที่เรียกวา อินทรีย คือ ตา (א 

หู จมูก ล้ิน กาย (รวม ใจ ดวยเปน ๖) 
**ทวาร/ชองทางทํากรรม (ב 

สอง คือ กาย วาจา โดย ทํา และพูด (รวม 
ใจ-คิด ดวยเปน ๓) 

ส่ิงแวดลอมที่มนุษยติดตอส่ือสารสัมพันธนั้น แยกได เปน ๒ 
ประเภท คือ  

๑) ส่ิงแวดลอมทางสังคม คือเพื่อนมนุษย ตลอดจนสรรพสัตว 
๒) ส่ิงแวดลอมทางวัตถุ หรือทางกายภาพ 
 มนุษยควรจะอยูรวมกับเพื่อนมนุษยและเพื่อนรวมโลกดวยดี อยาง

เกื้อกูลกัน เปนสวนรวมที่สรางสรรคของสังคม และปฏิบัติตอส่ิงแวดลอม
ทางวัตถุ ตั้งตนแตการใชตา หู ดู ฟง ทั้งดานการเรียนรู และการเสพอารมณ 
ใหไดผลดี รูจักกินอยู แสวงหา เสพบริโภคปจจัย ๔ เปนตน อยางฉลาด ให
เปนคุณแกตน แกสังคม และแกโลก อยางนอยไมใหเปนการเบียดเบียน 
                                                                                                               
หนึ่ง  เรียกโดยศัพทวา ผัสสทวาร หรือ สัมผัสสทวาร หรือ ปสาททวาร 
**

สอง  เรียกโดยศัพทวา กรรมทวาร (กาย และ วาจา มีคําเรียกเฉพาะอีกวา โจปนทวาร) 



พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) ๑๐๕ 
๒. ดานจิตใจ ในการสัมพันธกับส่ิงแวดลอมหรือแสดงออกทุกครั้ง 

จะมีการทํางานของจิตใจ และมีองคประกอบดานจิตเกี่ยวของ เริ่มแตตองมี
เจตนา ความจงใจ ตั้งใจ หรือเจตจํานง และมีแรงจูงใจอยางใดอยางหนึ่ง 
พรอมทั้งมีความรูสึกสุข หรือทุกข สบาย หรือไมสบาย และปฏิกิริยาตอจาก
สุข-ทุกขนั้น เชน ชอบใจ หรือไมชอบใจ อยากจะได อยากจะเอา หรือ
อยากจะหนี หรืออยากจะทําลาย ซ่ึงจะมีผลชักนําพฤติกรรมทั้งหลาย ตั้งแต
จะใหดูอะไร หรือไมดูอะไร จะพูดอะไร จะพูดกับใคร วาอยางไร ฯลฯ 

๓. ดานปญญา ในการสัมพันธกับส่ิงแวดลอมหรือแสดงออกทุกครั้ง 
ก็ตาม เมื่อมีภาวะอาการทางจิตใจอยางหนึ่งอยางใด ก็ตาม องคประกอบอีก
ดานหนึ่งของชีวิต คือ ความรูความเขาใจ ความคิด ความเชื่อถือ เปนตน ที่
เรียกรวมๆ วาดานปญญา ก็เขามาเกี่ยวของ หรือมีบทบาทดวย  

เริ่มตั้งแตวา ถามีปญญา ก็แสดงออกและมีภาวะอาการทางจิตอยางหนึ่ง 
ถาขาดปญญา ก็แสดงออกและมีภาวะอาการทางจิตอีกอยางหนึ่ง เรามีความรู
ความเขาใจเรื่องนั้นแคไหน มีความเชื่อ มีทัศนคติ มีความยึดถืออยางไร 
เราก็แสดงออกหรือมองส่ิงนั้น ไปตามแนวคิด ความเขาใจ หรือแมกระทั่ง
คานิยมอยางนั้น ทําใหชอบใจ ไมชอบใจ มีสุขมีทุกขไปตามนั้น และเมื่อเรา
มองเห็น เรารู เขาใจอยางไร แคไหน เราก็แสดงออกหรือมีพฤติกรรมของ
เรา ไปตามความรูความเขาใจ และภายในขอบเขตของความรูของเรานั้น  

ถาปญญา ความรู ความเขาใจเกิดมากขึ้น หรือเราคิดเปน ก็ทําใหเรา
ปรับแกพฤติกรรมและจิตใจของเราใหม เชน เจอประสบการณที่ไมดี เรารูสึก
ไมชอบใจ พอไมชอบใจ ก็ทุกข แตถาเกิดปญญาคิดไดขึ้นมาวา ส่ิงที่ไมดี
หรือไมชอบนั้น ถาเราเรียนรู เราก็ไดความรู พอมองในแงเรียนรู ก็กลาย
เปนได ความไมชอบใจหายไป กลายเปนชอบส่ิงที่เคยไมชอบ พอไดความรูก็
เกิดความสุข จากทุกขก็เปล่ียนเปนสุข ปฏิกิริยาที่แสดงออกมาทางพฤติกรรม



ชีวิตที่สรางสรรค สดใสและสุขสันต ๑๐๖ 
ก็เปล่ียนไป    

ในชีวิตประจําวัน หรือในการประกอบอาชีพการงาน เมื่อเจอคนหนา
บึ้ง พูดไมดี ถาเรามองตามความชอบใจ-ไมชอบใจ ไมใชปญญา เราก็โกรธ  
แตพอใชโยนิโสมนสิการ มองตามเหตุปจจัย คิดถึงความเปนไปไดแงตางๆ 
เชนวาเขาอาจจะมีเรื่องทุกข ไมสบายใจอยู เพียงคิดแคนี้ ภาวะจิตก็อาจจะ
พลิกเปล่ียนไปเลย จากโกรธก็กลายเปนสงสาร อยากจะชวยเขาแกปญหา  

ปญญาเปนตัวชี้นํา บอกทาง ใหแสงสวาง ขยายขอบเขต ปรับแกจิตใจ
และพฤติกรรม และปลดปลอยใหหลุดพน  

 หนาที่สําคัญของปญญา คือ ปลดปลอย ทําใหเปนอิสระ ตัวอยาง
งายๆ เพียงแคไปที่ไหน เจออะไร ถาไมรูวาคืออะไร ไมรูจะปฏิบัติตอมัน
อยางไร หรือพบปญหา ไมรูวิธีแกไข จิตใจก็เกิดความอึดอัด รูสึกบีบคั้น ไม
สบายใจ นี่คือทุกข แตพอปญญามา รูวาอะไรเปนอะไร จะทําอยางไร ก็โลง
ทันที พฤติกรรมติดตันอยู พอปญญามา ก็ไปได จิตใจอัดอั้นอยู พอปญญา
มา ก็โลงไป 

องคประกอบของชีวิต ๓ ดานนี้ ทํางานไปดวยกัน ประสานกันไป 
และเปนเหตุปจจัยแกกัน ไมแยกตางหากจากกัน 

การสัมพันธกับโลกดวยอินทรียและพฤติกรรมทางกายวาจา (ดานที ่
๑) จะเปนไปอยางไร ก็ขึ้นตอเจตนา ภาวะและคุณสมบัติของจิตใจ (ดานที่ ๒) 
และทําไดภายในขอบเขตของปญญา (ดานที ่๓) 

ความตั้งใจและความตองการเปนตน ของจิตใจ (ดานที่ ๒) ตองอาศัย
การส่ือทางอินทรียและพฤติกรรมกายวาจาเปนเครื่องสนอง (ดานที่ ๑) ตอง
ถูกกําหนดและจํากัดขอบเขตตลอดจนปรับเปล่ียนโดยความเชื่อถือ ความ
คิดเห็น และความรูความเขาใจที่มีอยูและที่เพิ่มหรือเปล่ียนไป (ดานที่ ๓) 

ปญญาจะทํางานและจะพัฒนาไดดีหรือไม (ดานที่ ๓) ตองอาศัย



พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) ๑๐๗ 
อินทรีย เชน ดู ฟง อาศัยกายเคล่ือนไหว เชน เดินไป จับ จัด คน ฯลฯ ใช
วาจาสื่อสารไถถามไดดีเพียงใด โดยมีทักษะแคไหน (ดานที่ ๑) ตองอาศัย
ภาวะและคุณสมบัติของจิตใจ เชน ความสนใจ ใฝใจ ความมีใจเขมแข็งสู
ปญหา ความขยันอดทน ความรอบคอบ มีสติ ความมีใจสงบแนวแน มี
สมาธิ หรือไมเพียงใด เปนตน (ดานที ่๒) 

นี้คือการดําเนินไปของชีวิต ที่องคประกอบ ๓ ดานทํางานไปดวยกัน 
อาศัยกัน ประสานกัน เปนปจจัยแกกัน ซ่ึงเปนความจริงของชีวิตนั้นตาม
ธรรมดาของมัน เปนเรื่องของธรรมชาติ และจึงเปนเหตุผลที่บอกอยูในตัววา
ทําไมจะตองแยกชีวิตหรือการดําเนินชีวิตเปน ๓ ดาน จะแบงมากหรือนอยกวา
นี้ไมได 

เมื่อชีวิตที่ดําเนินไปมี ๓ ดานอยางนี้ การศึกษาที่ฝกคนใหดําเนินชีวิต
ไดดี ก็ตองฝกฝนพัฒนาที่ ๓ ดานของชีวิตนั้น 

ดังนั้น การฝกหรือศึกษา คือ สิกขา จึงแยกเปน ๓ สวน ดังที่เรียกวา
ไตรสิกขา เพื่อฝกฝนพัฒนา ๓ ดานของชีวิตนั้น ใหตรงกัน แตเปนการ
พัฒนาพรอมไปดวยกันอยางประสานเปนระบบสัมพันธอันหนึ่งอันเดียว 

ไตรสิกขา: ระบบการศึกษา ซึ่งพัฒนาชีวิตที่ดําเนินไปทั้งระบบ 
ในระบบการดําเนินชีวิต ๓ ดาน ที่กลาวแลวนั้น เมื่อศึกษาฝกชีวิต ๓ 

ดานนั้นไปแคไหน ก็เปนอยูดําเนินชีวิตที่ดีไดเทานั้น ฝกอยางไร ก็ไดอยาง
นั้น หรือสิกขาอยางไร ก็ไดมรรคอยางนั้น 

สิกขา คือการศึกษา ที่ฝกอบรมพัฒนาชีวิต ๓ ดานนั้น มีดังนี้ 
๑. สิกขา/การฝกศึกษา ดานสัมพันธกับสิ่งแวดลอม จะเปน

ส่ิงแวดลอมทางสังคม คือเพื่อนมนุษย ตลอดจนสรรพสัตว หรือส่ิงแวดลอม
ทางวัตถุ ก็ตาม ดวยอินทรีย (เชน ตา หู) หรือดวยกาย วาจา ก็ตาม เรียกวา 



ชีวิตที่สรางสรรค สดใสและสุขสันต ๑๐๘ 
ศีล (เรียกเต็มวา อธิสีลสิกขา) 

๒. สิกขา/การฝกศึกษา ดานจิตใจ เรียกวา สมาธิ (เรียกเต็มวา 
อธิจิตตสิกขา) 

๓. สิกขา/การฝกศึกษา ดานปญญา เรียกวา ปญญา  (เรียกเต็มวา 
อธิปญญาสิกขา) 

รวมความวา การฝกศึกษานั้น มี ๓ อยาง  เรียกวา สิกขา ๓ หรือ 
ไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ ปญญา ซ่ึงพูดดวยถอยคําของคนยุคปจจุบันวา 
เปนระบบการศึกษาที่ทําใหบุคคลพัฒนาอยางมีบูรณาการ และใหมนุษยเปน
องครวมที่พัฒนาอยางมีดุลยภาพ 

เมื่อมองจากแงของสิกขา ๓ จะเห็นความหมายของสิกขาแตละอยาง ดังนี้ 
๑. ศีล คือ สิกขาหรือการศึกษาที่ฝกในดานการสัมพันธติดตอปฏิบัติ

จัดการกับส่ิงแวดลอม ทั้งทางวัตถุและทางสังคม ทั้งดวยอินทรียตางๆ และ
ดวยพฤติกรรมทางกาย-วาจา พูดอีกอยางหนึ่งวา การมีวิถีชีวิตที่ปลอดเวร
ภัยไรการเบียดเบียน หรือการดําเนินชีวิตที่เกื้อกูลแกสังคม และแกโลก 

๒. สมาธิ คือ สิกขาหรือการศึกษาที่ฝกในดานจิต หรือระดับจิตใจ 
ไดแกการพัฒนาคุณสมบัติตางๆ ของจิต ทั้ง – 

ในดานคุณธรรม เชน เมตตา กรุณา ความมีไมตรี ความเห็นอกเห็นใจ 
ความเอื้อเฟอเผ่ือแผ ความสุภาพออนโยน ความเคารพ ความซื่อสัตย 
ความกตัญู  

ในดานความสามารถของจิต เชน ความเขมแข็งมั่นคง ความเพียร
พยายาม ความกลาหาญ ความขยัน ความอดทน ความรับผิดชอบ ความ
มุงมั่นแนวแน ความมีสติ สมาธิ และ 

ในดานความสุข เชน ความมีปติอิ่มใจ ความมีปราโมทยราเริงเบิก



พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) ๑๐๙ 
บานใจ ความสดชื่นผองใส ความรูสึกพอใจ  

พูดส้ันๆ วา พัฒนาคุณภาพ สมรรถภาพ และสุขภาพของจิต 
๓. ปญญา คือ สิกขาหรือการศึกษาที่ฝกหรือพัฒนาในดานการรู

ความจริง เริ่มตั้งแตความเชื่อที่มีเหตุผล ความเห็นที่เขาสูแนวทางของความ
เปนจริง การรูจักหาความรู การรูจักคิดพิจารณา การรูจักวินิจฉัย ไตรตรอง 
ทดลอง ตรวจสอบ ความรูเขาใจ ความหยั่งรูเหตุผล การเขาถึงความจริง  
การนําความรูมาใชแกไขปญหา และคิดการตางๆ   

เฉพาะอยางยิ่ง เนนการรูตรงตามความเปนจริง หรือรูเห็นตามที่มันเปน 
ตลอดจนรูแจงความจริงที่เปนสากลของส่ิงทั้งปวง จนถึงขั้นรูเทาทันธรรมดา
ของโลกและชีวิต ที่ทําใหมีจิตใจเปนอิสระ ปลอดปญหา ไรทุกข เขาถึง
อิสรภาพโดยสมบูรณ  

หลักทั้ง ๓ ประการแหงไตรสิกขา ที่กลาวมานี้ เปนการศึกษาที่ฝกคน
ใหเจริญพัฒนาขึ้นไปในองคประกอบทั้ง ๓ ดานของชีวิตที่ดีงาม ที่ไดกลาว
แลวขางตน  

ย้ําอีกครั้งหนึ่งวา การฝกศึกษาที่จะใหมีชีวิตที่ดีงาม เปนสิกขา ชีวิตดี
งามที่เกิดจากการฝกศึกษานั้น เปนมรรค 

ระบบแหงสิกขา เริ่มดวยจัดปรับพื้นที่ใหพรอมที่จะทํางานฝก
ศึกษา 

ไตรสิกขา เปนการศึกษา ๓ ดาน ที่พัฒนาชีวิตไปพรอมกันทั้งระบบ 
แตถามองหยาบๆ เปนภาพใหญ ก็มองเห็นเปนการฝกศึกษาที่ดําเนินไปใน 
๓ ดาน/ขั้นตอน ตามลําดับ (มองไดทั้งในแงประสานกันและเปนปจจัยตอกัน) 

ศีล เปนเหมือนการจัดปรับพื้นที่และบริเวณแวดลอม ใหสะอาดหมด
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จดเรียบรอยราบรื่นแนนหนามั่นคง มีสภาพที่พรอมจะทํางานไดคลองสะดวก 

สมาธิ เปนเหมือนการเตรียมตัวของผูทํางานใหมีเรี่ยวแรงกําลังความ
ถนัดจัดเจนที่พรอมจะลงมือทํางาน 

ปญญา เปนเหมือนอุปกรณที่จะใชทํางานนั้นๆ ใหสําเร็จ 
เชน จะตัดตนไม:  
ไดพื้นเหยียบยันที่แนนหนามั่นคง (ศีล) + มีกําลังแขนแข็งแรงจับมีด

หรือขวานไดถนัดมั่น (สมาธิ) + อุปกรณคือมีดหรือขวานที่ใชตัดนั้นได
ขนาดมีคุณภาพดีและลับไวคมกริบ (ปญญา) ไดผลคือตัดไมสําเร็จโดยไม
ยาก 

อีกอุปมาหนึ่งที่อาจจะชวยเสริมความชัดเจน  
บานเรือนที่อยูที่ทํางาน ฝาผุพื้นขรุขระหลังคารั่ว รอบอาคารถนน

หนทางรกรุงรัง ทั้งเปนถิ่นไมปลอดภัย (ขาดศีล) การจัดแตง ตั้งวางสิ่งของ
เครื่องใช จะเตรียมตัวอยูหรือทํางาน อึดอัดขัดของ ไมพรอม ไมสบาย ไม
มั่นใจไปหมด (ขาดสมาธิ) การเปนอยูและทํางานคิดการทั้งหลาย ไมอาจ
ดําเนินไปไดดวยด ี(ขาดปญญา) ชีวิตและงานไมสัมฤทธิ์ลุจุดหมาย 

เนื่องจากไตรสิกขา เปนหลักใหญที่ครอบคลุมธรรมภาคปฏิบัติ
ทั้งหมด ในที่นี้จึงมิใชโอกาสที่จะอธิบายหลักธรรมหมวดนี้ไดมาก โดยเฉพาะ
ขั้นสมาธิและปญญาที่เปนธรรมละเอียดลึกซ้ึง จะยังไมพูดเพิ่มเติมจากที่ได
อธิบายไปแลว แตในขั้นศีลจะพูดเพิ่มอีกบาง เพราะเกี่ยวของกับคนทั่วไป
มาก และจะไดเปนตัวอยางแสดงใหเห็นความสัมพันธระหวางสิกขาทั้ง ๓ 
ดานนั้นดวย 

การฝกศึกษาในขั้นศีล มีหลักปฏิบัติที่สําคัญ ๔ หมวด คือหน่ึง 
                                                                                                               
หนึ่ง  ศีล ๔ หมวดนี้ ตามปกติทานแสดงไวเปนขอปฏิบัติของพระภิกษุ เรียกวา ปาริสุทธิศีล 
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๑. วินัยบัญญัติ เปนเครื่องมือสําคัญขั้นแรกที่ใชในการฝกขั้นศีล มี

ตั้ งแต วิ นั ยแมบท**
หน่ึงของชุมชนใหญน อย  ไปจนถึ งวินั ยส วนตั วใน

ชีวิตประจําวัน 
วินัยบัญญัติ คือการจัดตั้งวางระบบระเบียบแบบแผนเกี่ยวกับการ

ดําเนินชีวิต และการอยูรวมกันของหมูมนุษย เพื่อจัดปรับเตรียมสภาพชีวิต
สังคมและสิ่งแวดลอม รวมทั้งลักษณะแหงความสัมพันธตางๆ ใหอยูใน
ภาวะที่เหมาะและพรอมที่จะเปนอยู ปฏิบัติกิจ และดําเนินการตางๆ เพื่อ
เกื้อหนุนกันใหกาวหนาไปอยางไดผลดีที่สุด สูจุดหมายของชีวิต ของบุคคล 
ขององคกร ของชุมชน ตลอดจนของสังคมทั้งหมดไมวาในระดับใดๆ 
โดยเฉพาะสําคัญที่สุด เพื่อเอื้อโอกาสใหแตละบุคคลฝกศึกษาพัฒนาชีวิต
ของเขาใหประณีตประเสริฐ ที่จะไดประโยชนสูงสุดที่จะพึงไดจากการที่ไดมี
ชีวิตเปนอยู  

วินัยพ้ืนฐานหรือขั้นตนสุดของสังคมมนุษย ไดแก ขอปฏิบัติที่จะ
ไมใหมีการเบียดเบียนกัน ๕ ประการ คือ  

๑. เวนการทํารายรางกายทําลายชีวิต  
๒. เวนการละเมิดกรรมสิทธิ์ในทรัพยสิน  
๓. เวนการประพฤติผิดทางเพศและละเมิดตอคูครองของผูอื่น  

                                                                                              
๔ มีช่ือที่เรียงตามลําดับ คือ ๑. ปาติโมกขสังวรสีล ๒. อินทรียสังวรสีล ๓. อาชีวปาริสุทธิสีล 
และ ๔. ปจจัยสันนิสสิตสีล หรือ ปจจัยปฏิเสวนสีล (เชน วิสุทฺธิ.๑/๑๘–๕๖) ที่ทานเรียงขอ ๓. ไว
กอนขอ ๔. นั้น เห็นไดวาเปนไปตามลําดับที่เปนจริง คือ ขอ ๓. เปนเรื่องของปจจัยปริเยสนา คือ
การแสวงหาปจจัย ซ่ึงมากอนปจจัยปฏิเสวนา คือการเสพปจจัย แตในที่นี้ มุงใหคฤหัสถนํามา
ปฏิบัติใหเหมาะกับตนดวย โดยเริ่มตั้งแตวัยเด็ก จึงเรียกโดยชื่อที่คุนแกคนทั่วไป และเรียงอาชีวะ
เปนขอสุดทาย 

**
หนึ่ง วินัยแมบทของพระภิกษุ เรียกวา ภิกขุปาติโมกข (ภิกขุปาฏิโมกข ก็ใช)  



ชีวิตที่สรางสรรค สดใสและสุขสันต ๑๑๒ 
๔. เวนการพูดเท็จใหรายหลอกลวง และ  
๕. เวนการเสพสุรายาเมาส่ิงเสพติด ที่ทําลายสติสัมปชัญญะ แลว

นําไปสูการกอกรรมชั่วอยางอื่น เริ่มตั้งแตคุกคามตอความรู สึกมั่นคง
ปลอดภัยของผูรวมสังคม  

ขอปฏิบัติพื้นฐานชุดนี้ ซ่ึงเรียกงายๆ วา ศีล ๕ เปนหลักประกันที่
รักษาสังคมใหมั่นคงปลอดภัย เพียงพอที่มนุษยจะอยูรวมกันเปนปกติสุข 
และดําเนินชีวิตทํากิจการตางๆ ใหเปนไปไดดวยดีพอสมควร นับวาเปนวินัย
แมบทของคฤหัสถ หรือของชาวโลกทั้งหมด 

ไมควรมองวินัยวาเปนการบีบบังคับจํากัด แตพึงเขาใจวาวินัยเปนการ
จัดสรรโอกาส หรือจัดสรรสิ่งแวดลอมหรือสภาวะทางกายภาพใหเอื้อโอกาส 
แกการที่จะดําเนินชีวิตและกิจการตางๆ ใหไดผลดีที่สุด ตั้งแตเรื่องงายๆ 
เชน การจัดส่ิงของเครื่องใชเตียงตั่งโตะเกาอี้ในบานใหเปนที่เปนทางทําให
หยิบงายใชคลองนั่งเดินยืนนอนสะดวกสบาย การจัดเตรียมวางสงเครื่องมือ
ผาตัดของศัลยแพทย การจัดระเบียบจราจรบนทองถนน วินัยของทหาร 
วินัยของขาราชการ ตลอดจนจรรยาบรรณของวิชาชีพตางๆ 

ในวงกวาง ระบบเศรษฐกิจ ระบบสังคม ระบบการเมืองการปกครอง 
ตลอดจนแบบแผนทุกอยางที่อยูตัวกลายเปนวัฒนธรรม รวมอยูใน
ความหมายของคําวา “วินัย” ทั้งส้ิน 

สาระของวินัย(บัญญัติ) คือ การอาศัย(ความรูใน)ธรรมคือความจริง
ของส่ิงทั้งหลายตามที่มันเปนอยู มาจัดสรรตั้งวางระเบียบระบบตางๆ ขึ้น 
เพื่อใหมนุษยไดประโยชนสูงสุดจากธรรมคือความจริงนั้น 

พระพุทธเจาทรงมุงจะใหคนจํานวนมาก ไดประโยชนจากธรรมที่
พระองคไดตรัสรู จึงทรงตั้งชุมชนเรียกวาสังฆะขึ้น โดยบัญญัติวินัย คือ
จัดตั้งวางระเบียบระบบตางๆ ที่จะใหสังฆะนั้นเปนแหลงที่ผูสมัครเขามา ไดมี
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ความเปนอยู มีวิถีชีวิต มีกิจหนาที่ มีระบบการอยูรวมกัน การดําเนินกิจการ
งาน การสัมพันธกันเองและสัมพันธกับบุคคลภายนอก มีวิธีแสวงหาจัดสรร
แบงปนและบริโภคปจจัย ๔ และการจัดสรรสภาพแวดลอมทุกอยางที่เอื้อ
เกื้อกูลเหมาะกัน พรอมทั้งปดกั้นชองโหวโอกาสที่จะกอเกื้อแกการที่เส่ือม
เสียหาย ทําทุกอยางใหอํานวยโอกาสมากที่สุด แกการที่แตละบุคคลจะฝก
ศึกษาพัฒนาตน ใหเจริญในไตรสิกขากาวหนาไปในมรรค และบรรลุผลที่พึง
ไดจากชีวิตที่ดีงามประเสริฐ เขาถึงธรรมสูงสุด ทั้งวิชชา วิมุตติ วิสุทธิ สันติ 
นิพพาน กับทั้งใหชุมชนแหงสังฆะนั้นเปนแหลงแผธรรมเพื่อขยายประโยชน
สุขใหกวางขวางออกไปโดยรอบและทั่วไปในโลก  

พูดส้ันๆ การจัดตั้งวางระเบียบระบบแกชุมชนหรือสังฆะดังวานี้ คือ 
วินัย  

โดยนัยนี้ วินัย(บัญญัติ) จึงเปนจุดเริ่มตนในกระบวนการฝกศึกษา
พัฒนามนุษย เปนกระบวนการพื้นฐานในการฝกพฤติกรรมที่ดี และจัดสรร
สภาพแวดลอม ที่จะปองกันไมใหมีพฤติกรรมที่ไมดี แตใหเอื้อตอการมี
พฤติกรรมที่ดีที่พึงประสงค พรอมทั้งฝกคนใหคุนกับพฤติกรรมที่ดี จน
พฤติกรรมเคยชินที่ดีนั้น กลายเปนพฤติกรรมเคยชินและเปนวิถีชีวิตของเขา 
ตลอดจนการจัดระเบียบระบบทั้งหลายทั้งปวงในสังคมมนุษยเพื่อใหเกิดผล
เชนนั้น 

 เมื่อใดการฝกศึกษาไดผล จนพฤติกรรมที่ดีตามวินัย กลายเปน
พฤติกรรมเคยชิน อยูตัว หรือเปนวิถีชีวิตของบุคคล เมื่อนั้นก็เกิดเปนศีล   

ชีวิตทั้ง ๓ ดาน การศึกษาทั้ง ๓ ขั้น ประสานพรอมไปดวยกัน 
๒. อินทรียสังวร แปลตามแบบวา การสํารวมอินทรีย หมายถึง
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การใชอินทรีย เชน ตาดู หูฟง อยางมีสติ มิใหถูกความโลภ ความโกรธ 
ความแคนเคือง ความหลง ความริษยา เปนตน เขามาครอบงํา แตใชใหเปน 
ใหไดประโยชน โดยเฉพาะใหเกิดปญญา รูความจริง และไดขอมูลขาวสารตรง
ตามสภาวะ ที่จะนําไปใชในการแกปญหาและทําการสรางสรรคตางๆ ตอไป 

ควรทราบวา เพื่อความเขาใจงายสําหรับคนทั่วไป โดยสรุป อินทรีย 
คือ ตา ห ูจมูก ล้ิน กาย ใจ ทําหนาที่ ๒ อยาง คือ 

๑) หนาที่รู คือรับรูขอมูลขาวสาร เชน ตาดู รูวาเปนอะไร วาเปน
นาฬิกา เปนกลองถายรูป เปนดอกไม ใบไมสีเขียว สีแดง สีเหลือง รูปราง
ยาวส้ันใหญเล็ก หูไดยินเสียงวา ดัง เบา เปนถอยคําส่ือสารวาอยางไร เปนตน  

๒) หนาที่รูสึก หรือรับความรูสึก พรอมกับรับรูขอมูลเราก็มี
ความรูสึกดวย บางทีตัวเดนกลับเปนความรูสึก เชน เห็นแลวรูสึกสบาย
หรือไมสบาย ถูกตาไมถูกตา สวยหรือนาเกลียด ถูกหูไมถกูห ู เสียงนุมนวล
ไพเราะหรือดังแสบแกวหูรําคาญ เปนตน 

• หนาที่ดานรู เรียกงายๆ วา ดานเรียนรู หรือศึกษา  
• หนาที่ดานรูสึก เรียกงายๆ วา ดานเสพ  
พูดส้ันๆ วา อินทรียทําหนาที ่๒ อยาง คือ ศึกษา กับ เสพ 
ถาจะใหชีวิตของเราพัฒนา จะตองใชอินทรียเพื่อรูหรือศึกษาใหมาก 

มนุษยที่ไมพัฒนา จะใชอินทรียเพื่อเสพความรูสึกเปนสวนใหญ บางทีแทบ
ไมใชเพื่อการศึกษาเลย เมื่อมุงแตจะหาเสพความรูสึกที่ถูกหู ถูกตา สวยงาม 
สนุนสนานบันเทิง เปนตน ชีวิตก็วุนวายอยูกับการวิ่งไลหาส่ิงที่ชอบใจ และ
ดิ้นรนหลีกหนีส่ิงที่ไมชอบใจ วนเวียนอยูแคความชอบใจ-ไมชอบใจ รัก-ชัง 
ติดใจ-เกลียดกลัว หลงใหล-เบื่อหนาย แลวก็ฝากความสุขความทุกขของตน
ไวใหขึ้นกับส่ิงเสพบริโภค  



พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) ๑๑๕ 
เมื่อเวลาผานไป ชีวิตที่ไมไดฝกฝนพัฒนา ก็ไมเห็นประจักษศักยภาพที่

ตนมี และไมมีอะไรที่จะใหแกโลกนี้ หรือแกสังคม การเกิดมาไดเสพ 
กลายเปนความสูญเปลา 

ถาไมมัวหลงติดอยูกับการหาเสพความรูสึก ที่เปนไดแคนักบริโภค แต
รูจักใชอินทรียเพื่อศึกษา สนองความตองการรูหรือความใฝรู ก็จะใชตา หู 
เปนตน ไปในทางการเรียนรู และจะพัฒนาไปเรื่อยๆ ปญญาจะเจริญงอกงาม 
ความใฝรูใฝสรางสรรคจะเกิดขึ้น กลายเปนนักผลิตนักสรางสรรค และจะได
พบกบัความสุขอยางใหมๆ ทีพ่ัฒนาขยายขอบเขตและประณีตยิ่งขึน้ พรอม
กับความใฝรูใฝสรางสรรคทีก่าวหนาไป เปนผูมีชีวิตที่ดีงาม และมีคณุคาแก
สังคม 

๓. ปจจัยปฏิเสวนา คือการเสพบริโภคปจจัย ๔ รวมทั้งส่ิงของ
เครื่องใชทั้งหลาย ตลอดจนเทคโนโลยี  

ศีลในเรื่องนี้ คือการฝกศึกษาใหรูจักใชสอยเสพบริโภคส่ิงตางๆ ดวย
ปญญาที่รูเขาใจคุณคาหรือประโยชนที่แทจริงของสิ่งนั้นๆ เริ่มตั้งแตอาหาร ก็
พิจารณารูเขาใจความจริงวา รับประทานเพื่อเปนเครื่องหลอเล้ียงชีวิต ให
รางกายมีสุขภาพแข็งแรง ชวยใหสามารถดําเนินชีวิตที่ดีงาม อยางที่ตรัสไววา   

ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ พิจารณาโดยแยบคาย
แลว จึงเสพ(นุงหม)จีวร เทาที่วา เพื่อปองกันความหนาว รอน 
สัมผัสแหงเหลือบ ยุง ลม แดด และสัตวเลื้อยคลาน เทาที่วา เพื่อ
ปกปดอวัยวะที่ควรละอาย 

 พิจารณาโดยแยบคายแลว จึงเสพ(ฉัน)อาหารบิณฑบาต 
มิใชเพื่อสนุก มิใชเพื่อมัวเมา มิใชเพื่อสวยงาม มิใชเพื่อโออวด 
แตเสพ(ฉัน) เทาที่วา เพื่อใหรางกายนี้ดํารงอยูได เพื่อยังชีวิตให
เปนไป เพื่อระงับความหิว เพื่อเกื้อหนุนชีวิตที่ประเสริฐ ดวยการ
ปฏิบัติดังนี้ เราจะกําจัดเวทนาเกา (ความไมสบายเพราะความหิว) 



ชีวิตที่สรางสรรค สดใสและสุขสันต ๑๑๖ 
เสียดวย จะไมใหเวทนาใหม (เชนความอึดอัด แนน จุกเสียด) 
เกิดขึ้นดวย เราก็จะมีชีวิตดําเนินไป พรอมทั้งความไมมีโทษ และ
ความอยูผาสุกหนึ่ง  

การบริโภคดวยปญญาอยางนี้ ทานเรียกวาเปนการรูจักประมาณใน
การบริโภค หรือการบริโภคพอดี หรือกินพอดี เปนการบริโภคที่คุมคา ได
ประโยชนอยางแทจริง ไมส้ินเปลือง ไมสูญเปลา และไมเกิดโทษ อยางที่บาง
คนกินมาก จายแพง แตกลับเปนโทษแกรางกาย  

เมื่อจะซื้อหาหรือเสพบริโภคอะไรก็ตาม ควรฝกถามตัวเองวา เราจะใช
มันเพื่ออะไร ประโยชนที่แทจริงของสิ่งนี้คืออะไร แลวซื้อหามาใชใหได
ประโยชนที่แทจริงนั้น ไมบริโภคเพียงดวยตัณหาและโมหะ เพียงแคตื่นเตน
เห็นแกความโกเก เหิมเหอไปตามกระแสคานิยมเปนตน โดยไมไดใชปญญา
เลย  

พึงระลึกไววา การเสพบริโภค และเรื่องเศรษฐกิจทั้งหมด เปนปจจัย 
คือเปนเครื่องเกื้อหนุนการพัฒนาชีวิตที่ดีงาม ไมใชเปนจุดหมายของชีวิต 
ชีวิตมิใชจบที่นี่ ชีวิตไมใชอยูแคนี้  

เมื่อปฏิบัติถูกตองตามหลักนี้ ก็จะเปนคนที่กินอยูเปน เปนผูมีศีลอีก
ขอหนึ่ง 

๔. สัมมาอาชีวะ คือการหาเลี้ยงชีพโดยทางชอบธรรม ซ่ึงเปนศีล
ขอสําคัญอยางหนึ่ง เมื่อนํามาจัดเขาชุดศีล ๔ ขอนี้ และเนนสําหรับพระภิกษุ 
ทานเรียกวา “อาชีวปาริสุทธิ” (ความบริสุทธิ์แหงอาชีวะ) เปนเรื่องของความ
สุจริตเกี่ยวกับ ปจจัยปริเยสนา คือการแสวงหาปจจัย (ตอเนื่องกับขอ ๓ 
ปจจัยปฏิเสวนา คือการใชสอยเสพบริโภคปจจัย) 

ศีลขอนี้ ในขั้นพื้นฐาน หมายถึงการเวนจากมิจฉาชีพ ไมประกอบ
                                                                                                               
หนึ่ง ม.มู.๑๒/๑๔/๑๗ 



พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) ๑๑๗ 
อาชีพที่ผิดกฎหมาย ผิดศีลธรรม แตหาเลี้ยงชีพโดยทางสุจริต  

วาโดยสาระ คือ ไมประกอบอาชีพที่เปนการเบียดเบียน กอความ
เดือดรอนเสียหายแกชีวิตอื่น และแกสังคม หรือที่จะทําชีวิต จิตใจ และ
สังคมใหเส่ือมโทรมตกต่ํา ดังนั้นสําหรับคฤหัสถ จึงมีพุทธพจนแสดง
อกรณียวณิชชา คือการคาขายที่อุบาสกไมพึงประกอบ ๕ อยางหน่ึง ไดแก 
การคาอาวุธ การคามนุษย การคาสัตวขายเพื่อฆาเอาเนื้อ การคาของเมา 
(รวมทั้งส่ิงเสพติดทั้งหลาย) และการคายาพิษ  

เมื่อเวนมิจฉาชีพ ก็ประกอบสัมมาชีพ ซ่ึงเปนการงานที่เปนไปเพื่อ
แกปญหาและชวยสรางสรรคเกื้อกูลแกชีวิตและสังคมอยางใดอยางหนึ่ง อัน
จะทําใหเกิดปติและความสุขไดทุกเวลา ไมวาระลึกนึกขึ้นมาคราวใด ก็อิ่มใจ
ภูมิใจวาเราไดทําชีวิตใหมีคุณคาไมวางเปลา ซ่ึงจะเปนปจจัยหนุนให
เจริญกาวหนายิ่งขึ้นไปในมรรค โดยเฉพาะระดับจิตใจหรือสมาธิ 

สัมมาชีพ นอกจากเปนอาชีพการงานที่เปนประโยชนแกชีวิตและ
สังคมแลว ยังเปนประโยชนในดานการศึกษาพัฒนาชีวิตของตนเองดวย ซ่ึง
ผูทํางานควรตั้งใจใชเปนโอกาสในการพัฒนาตน เชน เปนแดนฝกฝนพัฒนา
ทักษะตางๆ ฝกกายวาจากิริยามารยาท พัฒนาความสามารถในการสื่อสาร
สัมพันธกับเพื่อนมนุษย ฝกความเขมแข็งขยันอดทน ความมีวินัย ความ
รับผิดชอบ ความมีฉันทะ มีสติ และสมาธิ พัฒนาความสุขในการทํางาน 
และพัฒนาดานปญญา เรียนรูจากทุกส่ิงทุกเรื่องที่เกี่ยวของเขามา คิดคน
แกไขปรับปรุงการงาน และการแกปญหาตางๆ 

ทั้งนี้ ในความหมายที่ลึกลงไป การเล้ียงชีวิตดวยสัมมาชีพ ทาน
รวมถึงความขยันหมั่นเพียร และการปฏิบัติใหไดผลดีในการประกอบอาชีพ
                                                                                                               หนึ่ง องฺ.ปฺจก.๒๒/๑๗๗/๒๓๓ 



ชีวิตที่สรางสรรค สดใสและสุขสันต ๑๑๘ 
ที่สุจริต เชน ทํางานไมใหคั่งคางอากูล เปนตน ดวย  

อาชีพการงานนั้น เปนกิจกรรมที่ครองเวลาสวนใหญแหงชีวิตของเรา 
ถาผูใดมีโยนิโสมนสิการ คิดถูก ปฏิบัติถูก ตออาชีพการงานของตน 
นอกจากไดบําเพ็ญประโยชนเปนอันมากแลว ก็จะไดประโยชนจากการงาน
นั้นๆ มากมาย ทําใหงานนั้นเปนสวนแหงสิกขา เปนเครื่องฝกฝนพัฒนาชีวิต
ของตนใหกาวไปในมรรคไดดวยดี  

การฝกศึกษาในดานและในขั้นศีล ๔ ประเภท ที่กลาวมานี้ จะตองเอา
ใจใสใหความสําคัญกันใหมาก เพราะเปนที่ทรงตัวปรากฏตัวของวิถีชีวิตดีงาม
ที่เรียกวามรรค และเปนพื้นฐานของการกาวไปสูสิกขาคือการศึกษาที่สูงขึ้นไป 
ถาขาดพื้นฐานนี้แลว การศึกษาขั้นตอไปก็จะงอนแงนรวนเร เอาดีไดยาก 

สวนสิกขาดานจิตหรือสมาธิ และดานปญญา ที่เปนเรื่องลึกละเอียด
กวางขวางมาก จะยังไมกลาวเพิ่มจากที่พูดไปแลว 

กอนจะผานไป มีขอควรทําความเขาใจที่สําคัญในตอนนี้ ๒ ประการ 
คือ 

๑. ในแงไตรสิกขา หรือในแงความประสานกันของสิกขาทั้ง ๓ ได
กลาวแลววา ชีวิตคนทั้ง ๓ ดาน คือ การสัมพันธกับโลก จิตใจ และความรู
ความคิด ทํางานประสานเปนปจจัยแกกัน ดังนั้น การฝกศึกษาทั้ง ๓ ดาน 
คือ ศีล สมาธิ และปญญา ก็จึงดําเนินไปดวยกัน  

ที่พูดวา สิกขา/ฝกศึกษาขั้นศีลนี้ มิใชหมายความวาเปนเรื่องของศีล
อยางเดียว แตหมายความวา ศีลเปนแดนหรือดานที่เรากําลังเขามาปฏิบัติ
จัดการหรือทําการฝกอยูในตอนนี้ขณะนี้ แตตัวทํางานหรือองคธรรมที่ทํางาน
ในการฝก ก็มีครบทั้งศีล สมาธิ และปญญา  

ถามองดูใหดี จะเห็นชัดวา ตัวทํางานสําคัญๆ ในการฝกศีลนี้ ก็คือ



พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) ๑๑๙ 
องคธรรมฝายจิตหรือสมาธิ และองคธรรมฝายปญญา  

ดูงายๆ ที่ศีลขออินทรียสังวรนั้น ตัวทํางานหลักก็คือสติ ซ่ึงเปนองค
ธรรมฝายจิตหรือหมวดสมาธิ และถาการฝกศึกษาตรงนี้ถูกตอง ก็ปญญา
นั่นแหละที่ทํางานมาก มาใชประโยชนและเดินหนา 

พูดดวยภาษางายๆ วา ในขั้นศีลนี้ ธรรมฝายจิต/สมาธิ และปญญา 
มาทํางานกับเรื่องรูปธรรม ในแดนของศีล เพื่อชวยกันฝกฝนพัฒนาศีล และ
ในการทํางานนี้ ทั้งสมาธิและปญญาก็ฝกศึกษาพัฒนาตัวมันเองไปดวย 

ในขั้นหรือดานอื่นๆ ก็เชนเดียวกัน ทั้งศีล สมาธิ และปญญา ตางก็
ชวยกันรวมกันทํางานประสานกันตามบทบาทของตนๆ 

๒. ในแงมรรค หรือในแงคุณสมบัติภายในของชีวิต ขณะที่มีการ
ฝกศึกษาดวยไตรสิกขานั้น ถามองเขาไปในชีวิตที่ดําเนินอยู คือมรรคที่รับ
ผลจากการฝกศึกษาของสิกขา ก็จะเห็นวา กระบวนธรรมของการดําเนินชีวิต
ก็กาวไปตามปกติของมัน โดยมีปญญาในชื่อวาสัมมาทิฏฐิเปนผูนํากระบวน
ของชีวิตนั้นทั้ง ๓ ดาน สัมมาทิฏฐินี้มองเห็นรูเขาใจอยางไรเทาไร ก็คิดพูด
ทําดําเนินชีวิตไปในแนวทางนั้นอยางนั้น และไดแคนั้น  

แตเมื่อการฝกศึกษาของไตรสิกขาดําเนินไป ปญญาชื่อสัมมาทิฏฐินั้น
ก็พัฒนาตัวมันเองดวยประสบการณทั้งหลายจากการฝกศึกษานั้น เฉพาะ
อยางยิ่งดวยการทํางานคิดวิจัยสืบคนไตรตรองของสัมมาสังกัปปะ ทําให
มองเห็นรูเขาใจกวางลึกชัดเจนทั่วตลอดถึงความจริงยิ่งขึ้นๆ แลวก็จัดปรับ
นํากระบวนธรรมกาวหนาใหเปนมรรคที่สมบูรณใกลจุดหมายยิ่งขึ้นๆ ไป 

การศึกษาจะดําเนินไป มีปจจัยชวยเกือ้หนุน 
ขอยอนย้ําวา มรรค คือการดําเนินชีวิตหรือวิถีชีวิตที่ดี แตจะดําเนิน

ชีวิตดีไดก็ตองมีการฝกฝนพัฒนา ดังนั้นจึงตองมีการฝกศึกษาที่เรียกวา 
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สิกขา  

มรรค เปนจุดหมายของ สิกขา การที่ใหมีไตรสิกขา ก็เพื่อใหคนมี
ชีวิตที่เปนมรรค และกาวไปในมรรคนั้น 

ดวยการฝกตามระบบแหงไตรสิกขา องค ๘ ของมรรคจะเกิดขึ้นเปน
คุณสมบัติของคน และเจริญพัฒนา ทําใหมีชีวิตดี ที่เปนมรรค และกาวไป
ในมรรคนั้น  

อยางไรก็ดี กระบวนการแหงสิกขา มิใชวาจะเริ่มขึ้นมาและคืบหนาไป
เองลอยๆ แตตองอาศัยปจจัยเกื้อหนุนหรือชวยกระตุน  

เนื่องจากปจจัยที่วานี้เปนตัวนําเขาสูสิกขา จึงจัดวาอยูในข้ันกอน
มรรค และการนําเขาสูสิกขานี้เปนเรื่องสําคัญมาก ดวยเหตุนี้จึงทําใหแบง
กระบวนการแหงการศึกษาออกเปน ๒ ขั้นตอนใหญ คือ ขั้นนําเขาสูสิกขา 
และ ขั้นไตรสิกขา  

๑. ขั้นนําสูสิกขา หรือ การศึกษาจัดต้ัง  
ขั้นกอนที่จะเขาสูไตรสิกขา เรียกอีกอยางหนึ่งวา ขั้นกอนมรรค 

เพราะมรรค หรือเรียกใหเต็มวามรรคมีองค ๘ นั้น ก็คือ วิถีแหงการดําเนิน
ชีวิต ที่เกิดจากการฝกศึกษาตามหลักไตรสิกขานั่นเอง  

เมื่อมองในแงของมรรค ก็เริ่มจากสัมมาทิฏฐิ คือความเห็นชอบ ซ่ึง
เปนปญญาในระดับหนึ่ง  

ปญญาในขั้นนี้ เปนความเชื่อและความเขาใจในหลักการทั่วๆ ไป 
โดยเฉพาะความเชื่อวาส่ิงทั้งหลายเปนไปตามเหตุปจจัย หรือการถือหลักการ
แหงเหตุปจจัย ซ่ึงเปนความเชื่อที่เปนฐานสําคัญของการศึกษา ที่จะทําใหมี
การพัฒนาตอไปได เพราะเมื่อเชื่อวาส่ิงทั้งหลายเปนไปตามเหตุปจจัย พอมี
อะไรเกิดขึ้น ก็ตองคิดคนสืบสาวหาเหตุปจจัย และตองปฏิบัติใหสอดคลอง
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กับเหตุปจจัย เชนทําเหตุปจจัยที่จะใหเกิดผลที่ตองการ การศึกษาก็เดินหนา 

ในทางตรงขาม ถามีทิฏฐิความคิดเห็นเชื่อถือที่ผิด ก็จะตัดหนทางที่
จะพัฒนาตอไป เชน ถาเชื่อวาส่ิงทั้งหลายจะเปนอยางไรก็เปนไปเองแลวแต
โชค หรือเปนเพราะการดลบันดาล คนก็ไมตองศึกษาพัฒนาตน เพราะไมรู
จะพัฒนาไปทําไม  

ดังนั้น ในกระบวนการฝกศึกษาพัฒนาคน เมื่อเริ่มตนจึงตองมี
ปญญาอยูบาง นั่นคือปญญาในระดับของความเชื่อในหลักการที่ถูกตอง ซ่ึง
เมื่อเชื่อแลวก็จะนําไปสูการศึกษา 

คราวนี้ ส่ิงที่ตองพิจารณาตอไป ก็คือ สัมมาทิฏฐิ ซ่ึงเปนฐานหรือ
เปนจุดเริ่มใหคนมีการศึกษาพัฒนาตอไปไดนี้ จะเกิดขึ้นในตัวบุคคลได
อยางไร หรือทําอยางไรจะใหบุคคลเกิดมีสัมมาทิฏฐิ  

ในเรื่องนี้ พระพุทธเจาไดตรัสแสดง ปจจัยแหงสัมมาทิฏฐิ ๒ อยางหน่ึง 
คือ  

๑. ปจจัยภายนอก ไดแก ปรโตโฆสะ  
๒. ปจจัยภายใน ไดแก โยนิโสมนสิการ 
ตามหลักการนี้ การมีสัมมาทิฏฐิอาจเริ่มจากปจจัยภายนอก เชน พอ

แม ครูอาจารย ผูใหญ หรือวัฒนธรรม ซ่ึงทําใหบุคคลไดรับอิทธิพลจาก
ความเชื่อ แนวคิด ความเขาใจ และภูมิธรรมภูมิปญญา ที่ถายทอดตอกันมา  

ถาส่ิงที่ไดรับจากการแนะนําส่ังสอนถายทอดมานั้นเปนส่ิงที่ดีงาม
ถูกตอง อยูในแนวทางของเหตุผล ก็เปนจุดเริ่มของสัมมาทิฏฐิ ที่จะนําเขาสู
กระแสการพัฒนาหรือกระบวนการฝกศึกษา ในกรณีอยางนี้ สัมมาทิฏฐิเกิด
จากปจจัยภายนอกที่เรียกวา ปรโตโฆสะ 

ถาไมเชนนั้น บุคคลอาจเขาสูกระแสการศึกษาพัฒนาโดยเกิดปญญา
                                                                                                               
หนึ่ง องฺ.ทุก.๒๐/๓๗๑/๑๑๐  
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ที่เรียกวาสัมมาทิฏฐินั้น ดวยการใชโยนิโสมนสิการ คือการรูจักคิด รูจัก
พิจารณาดวยตนเอง  

แตคนสวนใหญจะเขาสูกระแสการศึกษาพัฒนาดวยปรโตโฆสะ 
เพราะคนที่มีโยนิโสมนสิการแตแรกเริ่มนั้น หาไดยาก 

“ปรโตโฆสะ” แปลวา เสียงจากผูอื่น คืออิทธิพลจากภายนอก เปนคํา
ที่มีความหมายกลางๆ คืออาจจะดีหรือชั่ว ถูกหรือผิดก็ได ถาปรโตโฆสะ นั้น
เปนบุคคลที่ดี เราเรียกวา กัลยาณมิตร ซ่ึงเปนปรโตโฆสะชนิดที่มีคุณภาพ 
โดยเฉพาะที่ไดเลือกสรรกลั่นกรองแลว เพื่อใหมาทํางานในดานการศึกษา  

ถาบุคคลและสถาบันที่มีบทบาทสําคัญมากในสังคม เชน พอแม ครู
อาจารย ส่ือมวลชน และองคกรทางวัฒนธรรม เปนปรโตโฆสะที่ดี คือเปน
กัลยาณมิตร ก็จะนําเด็กไปสูสัมมาทิฏฐิ ซ่ึงเปนฐานของการพัฒนาตอไป 

อยางไรก็ตาม คนที่พัฒนาดีแลวจะมีคุณสมบัติที่สําคัญ คือ พ่ึงตนได  
โดยมีอิสรภาพ แตคุณสมบัตินี้จะเกิดขึ้นตอเมื่อเขารูจักใชปจจัยภายใน 
เพราะถาเขายังตองอาศัยปจจัยภายนอก ก็คือ การที่ยังตองพึ่งพา ยังไมเปน
อิสระ จึงยังไมสามารถพึ่งตนเองได ดังนั้น จุดเนนจึงอยูที่ปจจัยภายใน  

แตเราอาศัยปจจัยภายนอกมาเปนส่ือในเบื้องตน เพื่อชวยจัดสรร
ส่ิงแวดลอมที่เอื้อและปจจัยเกื้อหนุนทั้งหลาย โดยเฉพาะการที่จะชักนําให
ผูเรียนสามารถใชโยนิโสมนสิการ ที่เปนปจจัยภายในของตัวเขาเอง  

เมื่อรูหลักนี้แลว เราก็ดําเนินการพัฒนากัลยาณมิตรขึ้นมาชวยชักนํา
คนใหรูจักใชโยนิโสมนสิการ 

นอกจากปรโตโฆสะที่เปนกัลยาณมิตร และโยนิโสมนสิการ ซ่ึงเปน
องคประกอบหลัก ๒ อยางนี้แลว ยังมีองคประกอบเสริมที่ชวยเกื้อหนุนใน
ขั้นกอนเขาสูมรรคอีก ๕ อยาง จึงรวมทั้งหมดมี ๗ ประการ  
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องคธรรมเกื้อหนุนทั้ง ๗ ที่กลาวมานั้น มีชื่อเรียกวาบุพนิมิตของ

มรรคหนึ่ง เพราะเปนเครื่องหมายบงบอกลวงหนาถึงการที่มรรคจะเกิดขึ้น 
หรือเปนจุดเริ่มที่จะนําเขาสูมรรค อาจเรียกเปนภาษางายๆ วา แสงเงินแสง
ทองของ(วิถี )ชีวิตที่ดีงาม หรือเรียกในแง สิกขาว า รุงอรุณของ
การศึกษา ดังนี้ 

๑. กัลยาณมิตตตา (มีกัลยาณมิตร=แสวงแหลงปญญาและ
แบบอยางที่ดี) ไดแก  ปรโตโฆสะที่ดี ซ่ึงเปนปจจัยภายนอก ที่ไดกลาวแลว 

๒. ศีลสัมปทา (ทําศีลใหถึงพรอม=มีวินัยเปนฐานของการพัฒนา
ชีวิต) คือ ประพฤติดี มีวินัย มีระเบียบในการดําเนินชีวิต ตั้งอยูในความ
สุจริต และมีความสัมพันธทางสังคมที่ดีที่เกื้อกูล 

๓. ฉันทสัมปทา (ทําฉันทะใหถึงพรอม=มีจิตใจใฝรูใฝสรางสรรค) 
คือ พอใจใฝรักในความรู อยากรูใหจริง และปรารถนาจะทําส่ิงทั้งหลายใหดี
งาม*

สอง 
๔. อัตตสัมปทา (ทําตนใหถึงพรอม=มุงมั่นฝกตนจนเต็มสุดภาวะที่

ความเปนคนจะใหถึงได) คือการทําตนใหถึงความสมบูรณแหงศักยภาพของ
ความเปนมนุษย โดยมีจิตสํานึกในการที่จะฝกฝนพัฒนาตนอยูเสมอ 
                                                                                                               
หนึ่ง  ขุ.ม.๑๙/๑๒๙-๑๓๗/๓๖–๓๗ (คําแปลแบบชวยจํา นํามาจากหนังสือ ธรรมนูญชีวิต พ.ศ. 
๒๕๔๒) 

*
สอง ฉันทะ เปนธรรมที่สําคัญยิ่งอยางหนึ่ง มีความหมายเปนภาษาบาลีวา “กตฺตุกมฺยตา” 
แปลวา ความเปนผูใครเพ่ือจะทํา คือ ตองการทํา หรืออยากทํา ไดแกการมีความปรารถนา
ดีตอทุกส่ิงทุกอยางที่พบเห็นเก่ียวของ และอยากจะทําใหส่ิงนั้นๆ ดีงามสมบูรณเต็มตาม
ภาวะที่ดีที่สุดของมัน  
ฉันทะ เปนธรรมที่พัฒนาโดยอาศัยปญญา และพึงพัฒนาข้ึนมาแทนที่ หรืออยางนอยให
ดุลกับ ตัณหา (ความอยากเก่ียวกับตัวตน เชน อยากได อยากเสพ อยากเปน อยากคง
อยูตลอดไป อยากสูญสลายหรืออยากทําลาย) 



ชีวิตที่สรางสรรค สดใสและสุขสันต ๑๒๔ 
๕. ทิฏฐิสัมปทา (ทําทิฏฐิใหถึงพรอม=ถือหลักเหตุปจจัยมองอะไรๆ 

ตามเหตุและผล) คือ มีความเชื่อที่มีเหตุผล ถือหลักความเปนไปตามเหตุ
ปจจัย  

๖. อัปปมาทสัมปทา (ทําความไมประมาทใหถึงพรอม=ตั้งตนอยูใน
ความไมประมาท) คือ มีสติครองตัว เปนคนกระตือรือรน ไมเฉื่อยชา ไม
ปลอยปละละเลย โดยเฉพาะมีจิตสํานึกตระหนักในความเปลี่ยนแปลง ซ่ึง
ทําใหเห็นคุณคาของกาลเวลา และรูจักใชเวลาใหเปนประโยชน  

๗. โยนิโสมนสิการสัมปทา (ทําโยนิโสมนสิการใหถึงพรอม=ฉลาดคิด
แยบคายใหไดประโยชนและความจริง) รูจักคิด รูจักพิจารณา มองเปน คิด
เปน เห็นส่ิงทั้งหลายตามที่มันเปนไป ในระบบความสัมพันธแหงเหตุปจจัย 
รูจักสอบสวนสืบคนวิเคราะหวิจัย ใหเห็นความจริง หรือใหเห็นแงดานที่จะ
ทําใหเปนประโยชน สามารถแกไขปญหาและจัดทําดําเนินการตางๆ ให
สําเร็จไดดวยวิธีการแหงปญญา ที่จะทําใหพึ่งตนเองและเปนที่พึ่งของคนอื่น
ได 

ในการศึกษานั้น ปจจัยตัวแรก คือกัลยาณมิตร อาจชวยชักนํา หรือ
กระตุนใหเกิดปจจัยตัวอื่น ตั้งแตตัวที่ ๒ จนถึงตัวที่ ๗  

การที่จะมีกัลยาณมิตรนั้น จัดแยกไดเปนการพัฒนา ๒ ขั้นตอน  
ขั้นแรก กัลยาณมิตรนั้นเกิดจากผูอื่นหรือสังคมจัดให ซ่ึงจะทําให

เด็ก อยูในภาวะที่เปนผูรับ และยังมีการพึ่งพามาก  
ขั้นที่สอง เมื่อเด็กพัฒนามากขึ้น คือรูจักใชโยนิโสมนสิการแลว เด็ก

จะมองเห็นคุณคาของแหลงความรู และนิยมแบบอยางที่ดี แลวเลือกหา
กัลยาณมิตรเอง โดยรูจักปรึกษาไตถาม เลือกอานหนังสือ เลือกชมรายการ
โทรทัศนที่ดีมีประโยชน เปนตน 
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พัฒนาการในขั้นที่เด็กเปนฝายเลือกคบหากัลยาณมิตรเองนี้ เปน

ความหมายของความมีกัลยาณมิตรที่ตองการในที่นี้ และเมื่อถึงขั้นนี้แลว 
เด็กจะทําหนาที่เปนกัลยาณมิตรของผูอื่นไดดวย อันนับเปนจุดสําคัญของ
การที่จะเปนผูมีสวนรวมในการสรางสรรคและพัฒนาสังคม 

ถาบุคคลมีปจจัย ๗ ขอนี้แลว ก็เชื่อมั่นไดวาเขาจะมีชีวิตที่ดีงาม และ
กระบวนการศึกษาจะเกิดขึ้นอยางแนนอน เพราะปจจัยเหลานี้เปนสวนขยาย
ของมรรค หรือของไตรสิกขานั้นเอง ที่ยื่นออกมาเชื่อมตอเพื่อรับหรือดึงคน
เขาสูกระบวนการฝกศึกษาพัฒนา โดยเปนทั้งตัวชักนําเขาสูไตรสิกขา และ
เปนตัวเรง และคอยเสริมใหการฝกศึกษาของไตรสิกขาเดินหนาไปดวยดี 

การศึกษา[ที่สังคม]จัดตั้ง ตองไมบดบังการศึกษาที่แทของชีวิต 
การศึกษาที่จัดทํากันอยางเปนงานเปนการ เปนกิจการของรัฐของ

สังคม ก็คือการยอมรับความสําคัญและดําเนินการในขั้นของ ปจจัยขอที่ ๑ 
คือ ความมีกัลยาณมิตร ที่เปน ปจจัยภายนอก นั่นเอง  

ปจจัยขอที่ ๑ นี้เปนเรื่องใหญ มีความสําคัญมาก รัฐหรือสังคม
นั่นเองทําหนาที่เปนกัลยาณมิตร ดวยการจัดสรรและจัดเตรียมบุคลากรที่จะ
ดําเนินบทบาทของกัลยาณมิตร เชน ครูอาจารย ผูบริหาร พรอมทั้งอุปกรณ 
และปจจัยเกื้อหนุนตางๆ ถึงกับตองจัดเปนองคกรใหญโต ใชจายงบประมาณ
มากมาย  

ถาไดกัลยาณมิตรที่ดี มีคุณสมบัติที่เหมาะ และมีความรูเขาใจชัดเจน
ในกระบวนการของการศึกษา สํานึกตระหนักตอหนาที่และบทบาทของตนใน
กระบวนการแหงสิกขานั้น มีเมตตา ปรารถนาดีตอชีวิตของผูเรียนดวยใจ
จริง และพรอมที่จะทําหนาที่ของกัลยาณมิตร กิจการการศึกษาของสังคมก็
จะประสบความสําเร็จดวยดี  



ชีวิตที่สรางสรรค สดใสและสุขสันต ๑๒๖ 
ดังนั้น การสรางสรรจัดเตรียมกัลยาณมิตร จึงเปนงานใหญที่สําคัญ

ยิ่ง ซ่ึงควรดําเนินการใหถูกตอง อยางจริงจัง ดวยความไมประมาท  
อยางไรก็ดี จะตองระลึกตระหนักไวตลอดเวลาวา การพยายามจัดให

มีปรโตโฆสะที่ดี ดวยการวางระบบองคกรและบุคลากรกัลยาณมิตรขึ้นทั้งหมด
นี้ แมจะเปนกิจการทางสังคมที่จําเปนและสําคัญอยางยิ่ง และแมจะทําอยาง
ดีเลิศเพียงใด ก็อยูในขั้นของการนําเขาสูการศึกษา เปนขั้นตอนกอนมรรค 
และเปนเรื่องของปจจัยภายนอกทั้งนั้น พูดส้ันๆ วาเปน การศึกษาจัดตั้ง 

การศึกษาจัดตั้ง ก็คือ กระบวนการชวยชักนําคนเขาสูการศึกษา โดย
การดําเนินงานของกัลยาณมิตร 

ในกระบวนการศึกษาจัดตั้งนี้ ผูทําหนาที่เปนกัลยาณมิตร และผู
ทํางานในระบบจัดสรรปรโตโฆสะ ทั้งหมด พึงระลึกตระหนักตอหลักการ
สําคัญบางอยาง เพื่อความมั่นใจในการที่จะปฏิบัติใหถูกตอง และปองกัน
ความผิดพลาด ดังตอไปนี้ 

• โดยหลักการ กระบวนการแหงการศึกษาดําเนินไปในตัวบุคคล 
โดยสัมพันธกับโลก/ส่ิงแวดลอม/ปจจัยภายนอก ทั้งในแงรับเขา แสดงออก 
และปฏิสัมพันธ  

สําหรับคนสวนใหญ กระบวนการแหงการศึกษาอาศัยการโนมนําและ
เกื้อหนุนของปจจัยภายนอกเปนอยางมาก ถามีแตปจจัยภายนอกที่ไมเอื้อ 
คนอาจจะหมกจมติดอยูในกระบวนการเสพความรูสึก และไมเขาสูการศึกษา 
เราจึงจัดสรรปจจัยภายนอก ที่จะโนมนําและเกื้อหนุนปจจัยภายในที่ดีให
พัฒนาขึ้นมา ซ่ึงจะนําเขาเขาสูการศึกษา และกาวไปในทางชีวิตที่เปนมรรค 

• โดยความมุงหมาย เราจัดสรรและเปนปจจัยภายนอกในฐานะ
กัลยาณมิตร ที่จะโนมนําใหปจจัยภายในที่ดีพัฒนาขึ้นมาในตัวเขาเอง และ
เกื้อหนุนใหกระบวนการแหงการศึกษาในตัวของเขา พาเขากาวไปในมรรค  
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พูดส้ันๆ วา ตัวเราที่เปนปจจัยภายนอกนี้ จะตองตอหรือจุดไฟปจจัย

ภายในของเขาขึ้นมาใหได ความสําเร็จอยูที่เขาเกิดมีปจจัยภายใน (โยนิโส-
มนสิการ และบุพนิมิตแหงมรรคขออื่นๆ อีก ๕) ซ่ึงจะนําเขาเขาสูกระบวนการ
แหงการศึกษา (ศีล สมาธิ ปญญา) ที่ทําใหเขากาวไปในมรรค ดวยตัวเขาเอง 

•  โดยขอบเขตบทบาท ระลึกตระหนักชัดตอตําแหนงหนาที่ของตน
ในฐานะกัลยาณมิตร/ปจจัยภายนอก ที่จะชวย(โนมนําเกื้อหนุน)ใหเขาศึกษา 
สิกขาอยูที่ตัวเขา มรรคอยูในชีวิตของเขา เราตองจัดสรรและเปนปจจัย
ภายนอกที่ดีที่สุด  

แตปจจัยภายนอกที่วา “ดีที่สุด” นั้น อยูที่หนุนเสริมปจจัยภายในของ
เขาใหพัฒนาอยางไดผลที่สุด และใหเขาเดินไปไดเอง ไมใชวาดีจนกลายเปน
ทําใหเขาไมตองฝกไมตองศึกษา ไดแตพึ่งพาปจจัยภายนอกเรื่อยไป คิดวาดี 
แตที่แทเปนการกาวกายกีดขวางลวงล้ําและครอบงําโดยไมรูตัว 

• โดยการระวังจุดพลาด ระบบและกระบวนการแหงการศึกษา ที่รัฐ
หรือสังคมจัดขึ้นมาทั้งหมด เปนการศึกษาจัดตั้ง ความสําเร็จของการศึกษา
จัดตั้งนี้ อยูที่การเชื่อมประสานหรือตอโยง ใหเกิดมีและพัฒนาการศึกษาแท
ขึ้นในตัวบุคคล อยางที่กลาวแลวขางตน  

เรื่องนี้ ถาไมระวัง จะหลงเพลินวาได “จัด” การศึกษาอยางดีที่สุด แต
การศึกษาก็จบอยูแคการจัดตั้ง การศึกษาที่แทไมพัฒนาขึ้นไปในเนื้อตัวของ
คน  

แมแตการเรียนอยางมีความสุข ก็อาจจะเปนความสุขแบบจัดตั้ง ที่
เกิดจากการจัดสรรปจจัยภายนอก ในกระบวนการของการศึกษาจัดตั้ง ใน
ชั้นเรียนหรือในโรงเรียน เปนตน  

ถึงแมนักเรียนจะมีความสุขจริงๆ ในบรรยากาศและสภาพแวดลอมที่
จัดตั้งนั้น แตถาเด็กยังไมเกิดมีปจจัยภายในที่จะทําใหเขาสามารถมีและสราง
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ความสุขได เมื่อเขาออกไปอยูกับชีวิตจริง ในโลกแหงความเปนจริง ที่ไมเขา
ใครออกใคร ไมมีใครตามไปเอาอกเอาใจ หรือไปจัดสรรความสุขแบบจัดตั้ง
ให เขาก็จะกลายเปนคนที่ไมมีความสุข  

ซํ้ารายความสุขที่เกิดจากการจัดตั้งนั้น อาจทําใหเขาเปนคนมีความสุข
แบบพึ่งพา ที่พึ่งตนเองไมไดในการที่จะมีความสุข ตองอาศัยการจัดตั้งอยู
เรื่อยไป และกลายเปนคนที่มีความสุขไดยาก หรือไมสามารถมีความสุขได
ในโลกแหงความปนจริง  

อาจกลาวถึงความสัมพันธระหวางการศึกษาจัดตั้งของสังคม กับ
การศึกษาที่แทของชีวิต ที่ดูเหมือนยอนแยงกัน แตตองทําใหเปนอยางนั้น
จริงๆ ซ่ึงเปนตัวอยางของขอเตือนใจไวปองกันความผิดพลาด ดังนี้ 

๑) (ปจจัยภายนอก) จัดสรรใหเด็กไดรับส่ิงแวดลอมและปจจัยเอื้อ
ทุกอยางที่ดีที่สุด 

๒) (ปจจัยภายใน) ฝกสอนใหเด็กสามารถเรียนรูอยูดีเฟนหาคุณคา
ประโยชนไดจากส่ิงแวดลอมและสภาพทุกอยาง แมแตที่เลวรายที่สุด 

๒. ขั้นไตรสิกขา หรือ กระบวนการศึกษาที่แทของธรรมชาติ  
ขั้นตอนนี้ เปนการเขาสูกระบวนการฝกศึกษา ที่เปนกิจกรรมแหงชีวติ

ของแตละบุคคล ในระบบแหงไตรสิกขา คือ การฝกศึกษาพัฒนา
ความสัมพันธกับส่ิงแวดลอม พัฒนาจิตใจ และพัฒนาปญญา ตามหลักแหง 
ศีล สมาธิ และปญญา ที่ไดพูดไปกอนนี้แลว 

ระบบไตรสิกขาเพื่อการพัฒนาอยางองครวมในทุกกิจกรรม 
ไดกลาวแลววา ในกระบวนการพัฒนาของไตรสิกขานั้น องคทั้ง ๓ 

คือ ศีล สมาธิ ปญญา จะทํางานประสานโยงสงผลตอกัน เปนระบบและ
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กระบวนการอันหนึ่งอันเดียว  

แตเมื่อมองไตรสิกขานี้ โดยภาพรวม ที่เปนระบบใหญของการฝก ก็
จะเห็นองค ๓ นั้นเดนขึ้นมาทีละอยาง จากหยาบแลวละเอียดประณีตขึ้นไป
เปนชวงๆ หรือเปนขั้นๆ ตามลําดับ คือ 

ชวงแรก เดนออกมาขางนอก ที่อินทรียและกายวาจา ก็เปนขั้น ศีล  
ชวงที่สอง เดนดานภายใน ที่จิตใจ ก็เปนขั้น สมาธิ  
ชวงที่สาม เดนที่ความรูความคิดเขาใจ ก็เปนขั้น ปญญา  
แตในทุกขั้นนั้นเอง องคอีก ๒ อยางก็ทํางานรวมอยูดวยโดยตลอด 
หลักการทั้งหมดนี้ ไดอธิบายขางตนแลว แตมีเรื่องที่ขอพูดแทรกไว

อยางหนึ่ง เพื่อเสริมประโยชนในชีวิตประจําวัน คือ การทํางานของ
กระบวนการฝกศึกษาพัฒนา ที่องคทั้งสาม ทั้ง ศีล สมาธิ ปญญา ทํางาน
อยูดวยกัน โดยประสานสัมพันธเปนเหตุปจจัยแกกัน  

การปฏิบัติแบบที่วานี้ ก็คือ การนําไตรสิกขาเขาสูการพิจารณาของ
โยนิโสมนสิการ หรือการโยนิโสมนสิการในไตรสิกขา ซ่ึงควรปฏิบัติใหได
เปนประจํา และเปนส่ิงที่ปฏิบัติไดจริงโดยไมยากเลย ดังนี้ 

ในการกระทําทุกครั้งทุกอยาง ไมวาจะแสดงพฤติกรรมอะไร หรือมี
กิจกรรมใดๆ ก็ตาม เราสามารถฝกฝนพัฒนาตน และสํารวจตรวจสอบ
ตนเอง ตามหลักไตรสิกขานี้ ใหมีการศึกษาครบทั้ง ๓ อยาง ทั้ง ศีล สมาธิ 
และปญญา พรอมกันไปทุกครั้งทุกคราว คือ เมื่อทําอะไรก็พิจารณาดูวา 

พฤติกรรม กิจกรรม หรือการกระทําของเราครั้งนี้ จะเปนการ
เบียดเบียน ทําใหเกิดความเดือดรอนแกใครหรือไม จะกอใหเกิดความเสื่อม
โทรมเสียหายอะไรๆ บางไหม หรือวาเปนไปเพื่อความเกื้อกูล ชวยเหลือ 
สงเสริม และสรางสรรค (ศีล) 

ในเวลาที่จะทํานี้ จิตใจของเราเปนอยางไร เราทําดวยจิตใจที่เห็นแกตัว 
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มุงรายตอใคร ทําดวยความโลภ โกรธ หลง หรือไม หรือทําดวยเมตตา มี
ความปรารถนาดี ทําดวยศรัทธา ทําดวยสติ มีความเพียร มีความรับผิดชอบ 
เปนตน และในขณะที่ทํา สภาพจิตใจของเราเปนอยางไร เรารอน กระวน
กระวาย ขุนมัว เศราหมอง หรือวามีจิตใจที่สงบ ราเริง เบิกบาน เปนสุข เอิบ
อิ่ม ผองใส (สมาธิ)  

เรื่องที่ทําครั้งนี้ เราทําดวยความรูความเขาใจชัดเจนดีแลวหรือไม เรา
มองเห็นเหตุผล รูเขาใจหลักเกณฑและความมุงหมาย มองเห็นผลดีผลเสีย
ที่อาจจะเกิดขึ้น และหนทางแกไขปรับปรุงพรอมดีหรือไม (ปญญา) 

ดวยวิธีปฏิบัติอยางนี้ คนที่ฉลาดจึงสามารถฝกศึกษาพัฒนาตน และ
สํารวจตรวจสอบวัดผลการพัฒนาตนไดเสมอตลอดทุกครั้งทุกเวลา เปนการ
บําเพ็ญไตรสิกขาในระดับรอบเล็ก (คือครบสิกขาทั้งสาม ในพฤติกรรม
เดียวหรือกิจกรรมเดียว)  

พรอมกันนั้น การศึกษาของไตรสิกขาในระดับขั้นตอนใหญ ก็คอยๆ 
พัฒนาขึ้นไปทีละสวนดวย ซ่ึงเมื่อมองดูภายนอก ก็เหมือนศึกษาไป
ตามลําดับทีละอยางทีละขั้น ยิ่งกวานั้น ไตรสิกขาในระดับรอบเล็กนี้ ก็จะชวย
ใหการฝกศกึษาไตรสิกขาในระดับขั้นตอนใหญยิ่งกาวหนาไปดวยดีมากขึ้น  

ในทางยอนกลับ การฝกศึกษาไตรสิกขาในระดับขั้นตอนใหญ ก็จะ
สงผลใหการฝกศึกษาไตรสิกขาในระดับรอบเล็ก มีความชัดเจนและสมบูรณ
ยิ่งขึ้นดวยเชนกัน 

ตามที่กลาวมานี้ ตองการใหมองเห็นความสัมพันธอยางอิงอาศัยซ่ึง
กันและกันขององคประกอบที่เรียกวาสิกขา ๓ ในกระบวนการศึกษาและ
พัฒนาพฤติกรรม เปนการมองรวมๆ อยางสัมพันธถึงกันหมด   



พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) ๑๓๑ 
ระบบการฝกของไตรสิกขา ออกผลมาคือวิถีชีวิตแหงมรรคหนึ่ง 

สรุปวา ในระบบการฝกศึกษา ที่จัดเปนชวงกวางๆ โดยมุงเอาส่ิงที่
จะตองปฏิบัติเดนชัดเปนตอนๆ ซ่ึงเรียงลําดับในรูปที่เรียกวา ไตรสิกขา 
(the Threefold Training) คือ การศึกษา ทั้ง ๓ นั้น มีหัวขอ
ชื่อเต็มตามหลัก ดังนี้ 

๑. อธิศีลสิกขา การฝกศึกษาดานอินทรีย พฤติกรรมทางกายวาจา 
และอาชีพ ใหมีชีวิตสุจริตดีงามเกื้อกูล (Training in Higher 
Morality) 

๒. อธิจิตตสิกขา การฝกศึกษาดานสมาธิ หรือพัฒนาจิตใจ ใหมี
คุณธรรม ความสามารถ และความสุขยิ่งขึ้นไป (Training in 
Higher Mentality) 

๓. อธิปญญาสิกขา การฝกศึกษาดานปญญา ใหรูคิดเขาใจมองเห็น
ตามเปนจริง มีจิตเปนอิสระ เปนอยูดวยปญญา (Training in 

Higher Wisdom) 
ไตรสิกขา นี้ เมื่อนํามาแสดงเปนคําสอนในภาคปฏิบัติทั่ว  ๆไป ไดปรากฏ

ในหลักที่เรียกวา โอวาทปาติโมกข (พุทธโอวาทที่เปนหลักใหญ ๓ อยาง) 
คือ*

สอง 
๑.  สพฺพปาปสฺส อกรณํ  การไมทําความชั่วทั้งปวง (ศีล) 
๒.  กุสลสฺสูปสมฺปทา ก า ร บํ า เ พ็ ญ ค ว า ม ดี ใ ห

เพียบพรอม (สมาธิ) 
                                                                                                               
หนึ่ง  เฉพาะหัวขอน้ี (๓ หนา) เปนสวนแทรกจาก พุทธธรรม ฉบับเดิม น้ันเอง หนา 
๒๒๗–๒๒๘ 

*
สอง ที.ม.๑๐/๕๔/๕๗; ขุ.ธ.๒๕/๒๔/๓๙; การจัดเขาในไตรสิกขาอยางนี้ ถือตาม วิสุทฺธิ.๑/๖ 



ชีวิตที่สรางสรรค สดใสและสุขสันต ๑๓๒ 
๓.  สจิตฺตปริโยทปน ํ การทําจิตของตนใหผองใส (ปญญา) 
ไตรสิกขาที่เอามรรคมาจัดระบบขึ้นนี้ แสดงขอปฏิบัติพรอมบริบูรณทุก

อยาง ที่จะใหเกิดผลสําเร็จ ตามกระบวนการพัฒนาคน จนถึงจุดหมายที่ไรทุกข  
พูดใหเขาใจงายๆ วา เอาองคประกอบทั้ง ๘ ของมรรค จัดปรับใสเขา

ไปในระบบการศึกษาที่ครบองค ๓ ของไตรสิกขา 
เมื่อฝกคนใหศึกษา หรือคนศึกษาโดยฝกตน ตามหลักไตรสิกขา ก็

ทําใหชีวิตของเขาเจริญงอกงามกาวไปในทางถูกตอง ที่เรียกวามรรค  
พูดอยางภาพพจนวา เอาการศึกษาทั้ง ๓ ของไตรสิกขา ใสเขาไปใน

ตัวคน (หรือเอาคนใสเขาไปในกระบวนการของไตรสิกขา) ผลออกมา คือ
การเดินหนาไปในทางหรือวิถีชีวิตดีงามแหงมรรค หรือในการดําเนินชีวิตอัน
ประเสริฐคือพรหมจริยะ 

พูดใหงายวา เอาคนใสการศึกษา ผลออกมาคือ ชีวิตที่เปนอยูด ี
พูดส้ันที่สุดวา ฝกดวยไตรสิกขา ชีวิตก็เดินหนาไปในมรรค 
ไตรสิกขา นี้ เรียกวาเปน “พหุลธัมมีกถา” คือ คําสอนธรรมที่พระพุทธ-

เจาทรงแสดงบอย และมีพุทธพจนแสดงความตอเนื่องกันของกระบวนการ
ศึกษาฝกอบรมที่เรียกวาไตรสิกขา ดังนี้ 

ศีล เปนอยางนี้ สมาธิ เปนอยางนี้ ปญญา เปนอยางนี้; สมาธิ 
ที่ศีลบมแลว ยอมมีผลมาก มีอานิสงสมาก, ปญญา ที่สมาธิบม
แลว ยอมมีผลมาก มีอานิสงสมาก, จิต ที่ปญญาบมแลว ยอม
หลุดพนจากอาสวะโดยสิ้นเชิง คือ จากกามาสวะ ภวาสวะ และ
อวิชชาสวะหนึ่ง 

ความสัมพันธแบบตอเนื่องกันของไตรสิกขานี้ มองเห็นไดงายแมใน
                                                                                                               หนึ่ง ที.ม.๑๐/๑๑๑/๑๔๓ 



พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) ๑๓๓ 
ชีวิตประจําวัน กลาวคือ  

(ศีล สมาธิ) เมื่อประพฤติดี มีความสัมพันธงดงาม ไดทํ า
ประโยชน อยางนอยดําเนินชีวิตโดยสุจริต มั่นใจในความบริสุทธิ์ของตน ไม
ตองกลัวตอการลงโทษ ไมสะดุงระแวงตอการประทุษรายของคูเวร ไมหวั่น
หวาดเสียวใจตอเสียงตําหนิหรือความรูสึกไมยอมรับของสังคม และไมมี
ความฟุงซานวุนวายใจเพราะความรูสึกเดือดรอนรังเกียจในความผิดของ
ตนเอง จิตใจก็เอิบอิ่ม ชื่นบานเปนสุข ปลอดโปรง สงบ และแนวแน มุงไป
กับส่ิงที่คิด คําที่พูด และการที่ทํา  

(สมาธิ ปญญา) ยิ่งจิตไมฟุงซาน สงบ อยูตัว ไรส่ิงขุนมัว สดใส มุง
ไปอยางแนวแนเทาใด การรับรูการคิดพินิจพิจารณามองเห็นและเขาใจสิง่ตางๆ 
ก็ยิ่งชัดเจน ตรงตามจริง แลน คลอง เปนผลดีในทางปญญามากขึ้นเทานั้น 

อุปมาในเรื่องนี้ เหมือนวา  

- ตั้งภาชนะน้ําไวดวยดีในที่เรียบรอย ไมไปแกลงส่ันหรือเขยามัน (ศีล)  
- เมื่อน้ําไมถูกกวน คน พัด หรือเขยา สงบนิ่ง ผงฝุนตางๆ ก็นอนกน หายขุน 

น้ําก็ใส (สมาธ)ิ  
- เมื่อน้ําใส ก็มองเห็นส่ิงตางๆ ไดชัดเจน (ปญญา) 

ในการปฏิบัติธรรมสูงขึ้นไป ที่ถึงขั้นจะใหเกิดญาณ อันรูแจงเห็นจริง
จนกําจัดอาสวกิเลสได ก็ยิ่งตองการจิตที่สงบนิ่ง ผองใส มีสมาธิแนวแน
ยิ่งขึ้นไปอีก ถึงขนาดระงับการรับรูทางอายตนะตางๆ ไดหมด เหลืออารมณ
หรือส่ิงที่กําหนดไวใชงานแตเพียงอยางเดียว เพื่อทําการอยางไดผล จน
สามารถกําจัดกวาดลางตะกอนที่นอนกนไดหมดส้ิน ไมใหมีโอกาสขุนอีก
ตอไป 

การที่ จัดวางระบบการศึกษาใหคนพัฒนาอยางนี้ ก็เปนไปตาม
ธรรมชาติแหงชีวิตของมนุษย และการที่ธรรมดาแหงความเปนมนุษยเอื้อที่



ชีวิตที่สรางสรรค สดใสและสุขสันต ๑๓๔ 
จะใหเปนอยางนั้น ดังนั้น จึงจะตองเขาใจระบบการศึกษาดังกลาว บนฐาน
แหงการรูเขาใจความจริงแหงธรรมชาติของมนุษย อยางที่วามา  

ปฏิบัติการฝกศึกษาดวยสิกขา แลววัดผลดวยภาวนา 
ไดอธิบายแลวขางตนวา สิกขา ที่ทานจัดเปน ๓ อยาง ดังที่เรียกวา 

“ไตรสิกขา” นั้น ก็เพราะเปนไปตามความเปนจริงในการปฏิบัติ ซ่ึงเปนเรื่อง
ธรรมดาแหงธรรมชาติของชีวิตนี้เอง กลาวคือ ในเวลาฝกศึกษา สิกขา ๓ 
ดาน จะทํางานประสานสัมพันธกัน ซ่ึงในขณะหนึ่งๆ (ในกรณีที่ครบเต็มที่ถึง
ขั้นออกมาสัมพันธกับภายนอก) ก็มี ๓ ดาน 

ดังเชน ในขณะที่สัมพันธกับส่ิงแวดลอม ไมวาจะเปนวัตถุหรือบุคคล 
ไมวาจะดวยอินทรีย เชน ตา หู หรือดวยกาย-วาจา (ดานศีล) ก็ตองมีเจตนา 
แรงจูงใจ และสภาพจิตอยางใดอยางหนึ่ง (ดานจิตหรือสมาธิ) และตองมี
ความคิดเห็นเชื่อถือรูเขาใจในระดับใดระดับหนึ่ง (ปญญา)  

นี้เปนเรื่องของธรรมภาคปฏิบัติ ซ่ึงตองทําใหสอดลองตรงกันกับ
ระบบความเปนไปของสภาวะในธรรมชาติ 

แตยังมีธรรมประเภทอื่น ซ่ึงแสดงไวดวยความมุงหมายที่ตางออกไป 
โดยเฉพาะที่โยงกับเรื่องสิกขา ๓ นี้ ก็คือหลักภาวนา ๔ 

เมื่อปฏิบัติแลว ก็ควรจะมีการวัดหรือแสดงผลดวย เรื่องการศึกษานี้ 
ก็ทํานองนั้น เมื่อฝกศึกษาดวยสิกขา ๓ แลว ก็ตามมาดวยหลักที่จะใช
วัดผล คือภาวนา ๔ 

ตอนปฏิบัติการฝก สิกขามี ๓ แตทําไมตอนวัดผล ภาวนามี ๔ ไม
เทากัน  

ทําไม (ในเวลาทําการฝก) จึงจัดเปน สิกขา ๓ และ (ในเวลา
วัดผลของคนที่ไดรับการฝก) จึงจัดเปน ภาวนา ๔? 



พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) ๑๓๕ 
อยางที่ชี้แจงแลววา ธรรมภาคปฏิบัติการ ตองจัดใหตรงสอดคลอง

กับระบบความเปนไปของธรรมชาติ แตตอนวัดผลไมตองจัดใหตรงกันก็ได 
เพราะวัตถุประสงคอยูที่จะมองดูผลที่เกิดขึ้นแลว ซ่ึงมุงจะใหเห็นชัดเจนใน
แตละสวนแตละตอนที่ดู ตอนนี้ถาแยกละเอียดออกไป ก็จะยิ่งดี นี่แหละคือ
เหตุผลที่วา หลักวัดผลคือภาวนา เพิ่มเปน ๔ 

ขอใหดูความหมายและหัวขอของภาวนา ๔ นั้นกอน 
“ภาวนา” แปลวา ทําใหเจริญ ทําใหเปนทําใหมีขึ้น หรือฝกอบรม ใน

ภาษาบาลี ทานใหความหมายวา ภาวนา = “วฑฺฒนา” คือวัฒนา หรือพัฒนา 
นั่นเอง ภาวนานี้เปนคําหนึ่งที่มีความหมายใชแทนกันไดกับ “สิกขา” 

ภาวนา จัดเปน ๔ อยาง คือ  
๑. กายภาวนา การพัฒนากาย คือ การมีความสัมพันธที่เกื้อกูลกับ

ส่ิงแวดลอมทางกายภาพ หรือทางวัตถุ 
๒. ศีลภาวนา การพัฒนาศีล คือ การมีความสัมพันธที่เกื้อกูลกับ

ส่ิงแวดลอมทางสังคม คือเพื่อนมนุษย 
๓. จิตภาวนา การพัฒนาจิต คือ การทําจิตใจใหเจริญงอกงามขึ้นใน

คุณธรรม ความดีงาม ความเขมแข็งมั่นคง และความเบิกบานผองใสสงบสุข 
๔. ปญญาภาวนา การพัฒนาปญญา คือ การเสริมสรางความรู

ความคิดความเขาใจ และการหยั่งรูความจริง  
อยางที่กลาวแลววา ภาวนา ๔ นี้ ใชในการวัดผล เพื่อดูวาดานตางๆ 

ของการพัฒนาชีวิตของคนนั้น ไดรับการพัฒนาครบถวนหรือไม ดังนั้น เพื่อ
จะดูใหชัด ทานไดแยกบางสวนละเอียดออกไปอีก 

สวนที่แยกออกไปอีกนี้ คือ สิกขาขอที่ ๑ (ศีล) ซ่ึงในภาวนา แบง
ออกไปเปนภาวนา ๒ ขอ คือ กายภาวนา และ ศีลภาวนา 

ทําไมจึงแบงสิกขาขอศีล เปนภาวนา ๒ ขอ? 



ชีวิตที่สรางสรรค สดใสและสุขสันต ๑๓๖ 
ที่จริง สิกขาดานที่ ๑ คือศีล นั้น มี ๒ สวนอยูแลวในตัว เมื่อจัดเปน

ภาวนา จึงแยกเปน ๒ ไดทันที คือ 
๑. ศีล ในสวนที่สัมพันธกับส่ิงแวดลอมทางกาย (ที่เรียกวา

ส่ิงแวดลอมทางกายภาพ) ไดแกความสัมพันธกับวัตถุหรือโลกของวัตถุและ
ธรรมชาติสวนอื่น ที่ไมใชมนุษย เชน เรื่องปจจัย ๔ ส่ิงที่เราบริโภคใชสอย
ทุกอยาง และธรรมชาติแวดลอมทั่วๆ ไป  

สวนนี้แหละ ที่แยกออกไปจัดเปน กายภาวนา 
๒. ศีล ในสวนที่สัมพันธกับส่ิงแวดลอมทางสังคม คือบุคคลอื่นใน

สังคมมนุษยดวยกัน ไดแกความเกี่ยวของสัมพันธอยูรวมกันดวยดีในหมู
มนุษย ที่จะไมเบียดเบียนกัน แตชวยเหลือเกื้อกูลกัน  

สวนนี้ แยกออกไปจัดเปน ศีลภาวนา 
ในไตรสิกขา ศีลครอบคลุมความสัมพันธกับส่ิงแวดลอม ทั้งทาง

วัตถุหรือทางกายภาพ และทางสังคม รวมไวในขอเดียวกัน  
แตเมื่อจัดเปนภาวนา ทานแยกกันชัดออกเปน ๒ ขอ โดยยกเรื่อง

ความสัมพันธกับส่ิงแวดลอมในโลกวัตถุ แยกออกไปเปนกายภาวนา สวน
เรื่องความสัมพันธกับเพื่อนมนุษยในสังคม จัดไวในขอศีลภาวนา  

ทําไมตอนที่เปนสิกขาไมแยก แตตอนเปนภาวนาจึงแยก? 
อยางที่กลาวแลววา ในเวลาฝกหรือในกระบวนการฝกศึกษา องคทั้ง 

๓ อยางของไตรสิกขา จะทํางานประสานไปดวยกัน  
ในศีลที่มี ๒ สวน คือ ความสัมพันธกับส่ิงแวดลอมดานกายภาพใน

โลกวัตถุ และความสัมพันธกับมนุษยในสังคมนั้น สวนที่สัมพันธแตละครั้ง
จะเปนอันใดอันหนึ่งอยางเดียว  

ในกรณีหนึ่งๆ ศีลอาจจะเปนความสัมพันธดานที่ ๑ (กายภาพ) 
หรือดานที่ ๒ (สังคม) ก็ได แตตองอยางใดอยางหนึ่ง  



พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) ๑๓๗ 
ดังนั้น ในกระบวนการฝกศึกษาของไตรสิกขา ที่มีองคประกอบทั้ง

สามอยางทํางานประสานเปนอันเดียวกันนั้น จึงตองรวมศีลทั้ง ๒ สวนเปน
ขอเดียว ทําใหสิกขามีเพียง ๓ คือ ศีล สมาธิ ปญญา  

แตในภาวนาไมมีเหตุบังคับอยางนั้น จึงแยกศีล ๒ สวนออกจากกัน
เปนคนละขออยางชัดเจน เพื่อประโยชนในการตรวจสอบ จะไดวัดผลดู
จําเพาะใหชัดไปทีละอยางวา ในดานกาย ความสัมพันธกับสภาพแวดลอม
ทางวัตถุ เชนการบริโภคปจจัย ๔ เปนอยางไร ในดานศีล ความสัมพันธกับ
เพื่อนมนุษยเปนอยางไร  

เปนอันวา หลักภาวนา นิยมใชในเวลาวัดหรือแสดงผล แตในการฝก
ศึกษาหรือตัวกระบวนการฝกฝนพัฒนา จะใชเปนไตรสิกขา 

เนื่องจากภาวนาทานนิยมใชในการวัดผลของการศึกษาหรือการ
พัฒนาบุคคล รูปศัพทที่พบจึงมักเปนคําแสดงคุณสมบัติของบุคคล คือ
แทนที่จะเปน ภาวนา ๔ (กายภาวนา ศีลภาวนา จิตภาวนา และ ปญญา
ภาวนา) ก็เปล่ียนเปน ภาวิต ๔ คือ 

๑. ภาวิตกาย มีกายที่พัฒนาแลว (=มีกายภาวนา) คือ มี
ความสัมพันธกับส่ิงแวดลอมทางกายภาพในทางที่เกื้อกูลและไดผลดี เริ่ม
แตรูจักใชอินทรีย เชน ตา หู ดู ฟง เปนตน อยางมีสติ ดูเปน ฟงเปน ใหได
ปญญา บริโภคปจจัย ๔ และสิ่งของเครื่องใช ตลอดจนเทคโนโลยี อยาง
ฉลาด ไดผลตรงเต็มตามคุณคา 

๒. ภาวิตศีล มีศีลที่พัฒนาแลว (=มีศีลภาวนา) คือ มีพฤติกรรม
ทางสังคมที่พัฒนาแลว ไมเบียดเบียนกอความเดือดรอนเวรภัย ตั้งอยูใน
วินัย และมีอาชีวะที่สุจริต มีความสัมพันธทางสังคมในลักษณะที่เกื้อกูล 
สรางสรรคและสงเสริมสันติสุข  

๓. ภาวิตจิต มีจิตที่พัฒนาแลว (=มีจิตภาวนา) คือ มีจิตใจที่
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ฝกอบรมดีแลว  

สมบูรณดวยคุณภาพจิต คือ ประกอบดวยคุณธรรม เชน มีเมตตา
กรุณา เอื้ออารี มีมุทิตา มีความเคารพ ออนโยน ซ่ือสัตย กตัญู เปนตน  

สมบูรณดวยสมรรถภาพจิต คือ มีจิตใจเขมแข็งมั่นคง มีความเพียร
พยายาม กลาหาญ อดทน รับผิดชอบ มีสติ มีสมาธิ เปนตน และ 

สมบูรณดวยสุขภาพจิต คือ มีจิตใจที่ราเริง เบิกบาน สดชื่น เอิบอิ่ม 
ผองใส และสงบ เปนสุข  

๔. ภาวิตปญญา มีปญญาที่พัฒนาแลว (=มีปญญาภาวนา) คือรูจัก
คิด รูจักพิจารณา รูจักวินิจฉัย รูจักแกปญหา และรูจักจัดทําดําเนินการ
ตางๆ ดวยปญญาที่บริสุทธิ์ ซ่ึงมองดูรูเขาใจเหตุปจจัย มองเห็นส่ิงทั้งหลาย
ตามเปนจริงหรือตามที่มันเปน ปราศจากอคติและแรงจูงใจแอบแฝง เปนผูที่
กิเลสครอบงําบัญชาไมได เปนอยูดวยปญญารูเทาทันโลกและชีวิต เปนอิสระ 
ไรทุกข  

ผูมีภาวนา ครบทั้ง ๔ อยาง เปนภาวิต ทั้ง ๔ ดานนี้แลวโดยสมบูรณ 
เรียกวา "ภาวิตัตตะ" แปลวาผูไดพัฒนาตนแลว ไดแกพระอรหันต เปน 
อเสขะ คือผูจบการศึกษาแลว ไมตองศึกษาอีกตอไป 

กถํ ภควา ภาวิตตฺโต ฯ ภควา ภาวิตกาโย ภาวิตสีโล 
ภาวิตจิตฺโต ภาวิตป ฺโ…                     [ขุ.จู. ๓๐/๑๔๘/๗๑] 

“พระผูมีพระภาค ทรงเปนภาวิตัตต (มีพระองคท่ีทรงเจริญ
หรือพัฒนาแลว) อยางไร? พระผูมีพระภาคทรงเปน ภาวิตกาย 
ภาวิตสีล ภาวิตจิต ภาวิตปญญา … (มีพระวรกาย มีศีล มีจิต 
มีปญญา … ท่ีเจริญพัฒนาแลว)”หนึ่ง  

                                                                                                               
หนึ่ง  ขยายความตอไปอีกวา ทรงเจริญโพธิปกขิยธรรม ๓๗ ประการแลว 
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